
 

 

NYÍREGYHÁZA 
MEGYEI JOGÚ VÁROS 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. 
TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 
E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU 

 
K É R E L E M  

nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásának megállapítására 
 
 

I. Személyi adatok 
 

1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: 

 

Neve: ......................................................................................................................................... 

 

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

 

Anyja neve: ............................................................................................................................... 

 

Születés helye, ideje: ................................................................................................................. 

 
Állandó lakcím: 
irányítószám .....................................………………………………….............................................. település 
 
.................................................................... utca/út/tér .............. házszám ..............emelet, ajtó 
 
 
Tartózkodási hely: 
irányítószám……………………………………….................................................................................. település 
 
 
....................................................................... utca/út/tér .............. házszám ............. emelet, ajtó 
 
 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………. - …………………………. - ……………………………       
 
 
Telefonszám (nem kötelező megadni): ................................................. 
 

 
E-mail cím (nem kötelező megadni): ............................................................................ 
 
 
2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …………. 
 
 
 
 
 
 



 

3. Kérelmező háztartásában együtt élők személyi adatai: 

Név/leánykori név Születési helye, ideje Anyja neve Rokoni kapcsolat Foglalkozás 
     

     

     

     

     

     

 
 
 
II. Az igénylő albérleti lakására vonatkozó adatok 
 

 
Albérleti lakás címe:      44........ irányítószám  …………………….............................................. település 
 
................................................................ utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház     
 
............. emelet, ajtó 
 
A lakás alapterülete: …………….. m2 
 
 
Lakás tulajdonosának, bérbeadójának megnevezése: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 



 

III. 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 
1. Munkaviszonyból és más 

foglalkoztatási 
jogviszonyból származó 

      

2. Nem havi rendszerességgel 
szerzett (pl.: ösztöndíj) 

      

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 és munkaügyi 
szervek által folyósított 
ellátások 

      

6. 
Egyéb jövedelem 

      

7. Összes jövedelem:       

 
 
IV. Nyilatkozatok 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról 
és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális 
hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - 
ellenőrizheti. 
Hozzájárulok, hogy személyes és különleges adataimat a Polgármesteri Hivatal számítógépes 
adatbázisában rögzítsék és azokat a támogatás megállapításával és folyósításával összefüggően más 
- az ügyben hatáskörrel rendelkező - államigazgatási szervek tudomására hozzák. Tudomásul 
veszem, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban bővebb információ a varoshaza.nyiregyhaza.hu 
weboldalon elérhető. 
 
 
Dátum: 20......................................... 
 

 
 

................................................................... 
kérelmező aláírása 

 
 

.................................................................. 
a háztartás nagykorú tagjának aláírása 

 



 

 

NYILATKOZAT 

a nem önkormányzati tulajdonban lévő bérlakásban lakók lakbértámogatásához 

 
 
 
 
 

Név:    

szül. idő:   

szül. hely:   

an. neve:  

adószám:   

 

44___ Nyíregyháza, __________________________ szám alatti lakos, mint a 4____ Nyíregyháza, 

________________________ szám alatti lakás tulajdonosa és bérbeadója hozzájárulok, hogy 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló 21/2021.(VI.25.) önkormányzati rendelete 16. § (5) bekezdésének a) pontja alapján 

tájékoztassa a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs - Szatmár - Bereg Megyei Igazgatóságát a bérleti 

szerződésről és az adóazonosító adataimról. 

 

 

 

Nyíregyháza, 20_____________ 

 

 



 

N Y I L A T K O Z A T 
NEM HAVI RENDSZERESSÉGGEL SZERZETT JÖVEDELEMRŐL 

 
 
Alulírott (név) ………………………………………………………………………… (sz. idő) ……………………… (anyja neve) 

…………………………………………. Nyíregyháza, ………………………………………………………………………… szám alatti 

lakos nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kapott jövedelmem egy havi 

átlaga: 

- rokoni támogatásból: …………………………….Ft/hó 

- (gyermek)tartásdíjból: …………………………...Ft/hó 

*Nem kapok, mivel ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………., ennek *kezdeményeztem/*nem kezdeményeztem 

bírósági úton történő behajtását. 

- egyéb jogcímen: …………………………………Ft/hó 

Jogcím típusa: *önkéntes munkavégzés, ösztöndíj, ingatlan bérbeadása, egyszerűsített foglalkoztatás, 

háztartási munka 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 

felhasználásához, kezeléséhez. 

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az ágazati törvény 

felhatalmazása alapján az Önkormányzat – a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. 

 

Nyíregyháza, 20_________________ 

___________________ 
        nyilatkozattevő aláírása 
 
(*a megfelelő rész aláhúzandó! 
A jövedelem 12 havi nettó összegét igazoló dokumentum fénymásolatát szíveskedjen nyilatkozatához 
mellékelni! Amennyiben jövedelme megszűnt, erről szóló hivatalos dokumentum fénymásolatát 
csatolja!) 

  



 

EGYEDÜLÁLLÓSÁGI NYILATKOZAT 
 
 
 

Alulírott…………………….…………………………………(név)…………………………(szül.idő)…………………………….(anyja 
neve) Nyíregyháza,…………………………………….……………………..szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem 
tudatában kijelentem, hogy……………………………….……………………………..napjától egyedül élek. 
 
Egyedülállóság oka1: 

• hajadon,  
• nőtlen,  
• özvegy,  
• elvált,  
• házastárstól külön él,  
• nincs élettárs. 

 
Házastársamtól..…………………………………...…………..……(szül.idő)…………………………………………….……..(anyja 
neve)………………………..…………………………………..(munkahelye neve és 
címe)………………………………………………………………lakcíme:………………………………………..……………………..szám 
alatti lakostól…………………………………………..…….napjától külön élek és nincs élettársam. 
 
Élettársamtól..………………………..…………………..………….…………(szül.idő)………………………………….……..(anyja 
neve)………………………………………………..(munkahelye neve és 
címe)…………………………………….…………lakcíme:…………………………………………………………….……..szám alatti 
lakostól…………………………..….napjától külön élek, vele gazdasági és érzelmi kapcsolatom megszakadt. 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
 
 
 
Nyíregyháza, 202________________ 
 
 
 

____________________ 
nyilatkozattevő aláírása 

 
1 A kívánt rész aláhúzandó vagy kitöltendő 



 

V a g y  o n n y i l a t k o z a t 

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. 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). 

 

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). 

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 .................. rendszáma 

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

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

kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm 

a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy 

b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (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. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

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

 

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

                     aláírás 

Megjegyzés: 
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az 

életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott 
vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget. 

Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a 
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha 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 feltüntetni. 
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 

 
 
 
 
 


	N Y I L A T K O Z A T

	Neve: 
	Születési neve: 
	Anyja neve: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	Névleánykori névRow1: 
	Születési helye idejeRow1: 
	Anyja neveRow1: 
	Rokoni kapcsolatRow1: 
	FoglalkozásRow1: 
	Névleánykori névRow2: 
	Születési helye idejeRow2: 
	Anyja neveRow2: 
	Rokoni kapcsolatRow2: 
	FoglalkozásRow2: 
	Névleánykori névRow3: 
	Születési helye idejeRow3: 
	Anyja neveRow3: 
	Rokoni kapcsolatRow3: 
	FoglalkozásRow3: 
	Névleánykori névRow4: 
	Születési helye idejeRow4: 
	Anyja neveRow4: 
	Rokoni kapcsolatRow4: 
	FoglalkozásRow4: 
	Névleánykori névRow5: 
	Születési helye idejeRow5: 
	Anyja neveRow5: 
	Rokoni kapcsolatRow5: 
	FoglalkozásRow5: 
	Névleánykori névRow6: 
	Születési helye idejeRow6: 
	Anyja neveRow6: 
	Rokoni kapcsolatRow6: 
	FoglalkozásRow6: 
	Lakás tulajdonosának bérbeadójának megnevezése: 
	fill_5_2: 
	fill_6_2: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32_2: 
	Dátum 20: 
	Név: 
	fill_2_2: 
	szül hely: 
	an neve: 
	adószám: 
	Nyíregyháza: 
	szám alatti lakás tulajdonosa és bérbeadója hozzájárulok hogy: 
	Nyíregyháza 20: 
	Nyíregyháza 20_2: 
	Nyíregyháza 202: 
	Neve_2: 
	Születési neve_2: 
	Anyja neve_2: 
	Születési hely év hó nap: 
	Lakóhely: 
	Tartózkodási hely: 
	Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 
	megnevezése: 
	ideje valamint a gyártás éve: 
	fill_2_4: 
	típus: 
	szerzés ideje valamint a gyártás éve: 
	jogok: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve_2: 
	fizetési számlán kezelt összeg: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve_3: 
	fizetési számla száma: 
	fizetési számlán kezelt összeg_2: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve_4: 
	fizetési számla száma_2: 
	fizetési számlán kezelt összeg_3: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve_5: 
	fizetési számla száma_3: 
	fizetési számlán kezelt összeg_4: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve_6: 
	fizetési számla száma_4: 
	fizetési számlán kezelt összeg_5: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve_7: 
	fizetési számla száma_5: 
	fizetési számlán kezelt összeg_6: 
	Pénzforgalmi szolgáltató neve_8: 
	fizetési számla száma_6: 
	fizetési számlán kezelt összeg_7: 
	1: 
	2: 
	Születés helye ideje: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	10: 
	11: 
	12: 
	13: 
	14: 
	15: 
	16: 
	17: 
	18: 
	fill_7_2: 
	20: 
	21: 
	22: 
	23: 
	19: 
	25: 
	26: 
	27: 
	28: 
	24: 
	30: 
	31: 
	32: 
	33: 
	29: 
	35: 
	36: 
	37: 
	34: 
	38: 
	szám alatti lakos mint a 4: 
	szám alatti lakos mint a 40: 
	Nem kapok mivel: 
	40: 
	41: 
	42: 
	43: 
	44: 
	45: 
	46: 
	47: 
	48: 
	49: 
	50: 
	39: 
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	51: 
	66: 
	67: 
	68: 
	69: 
	70: 
	71: 
	72: 
	73: 
	74: 
	75: 
	76: 
	77: 
	78: 
	79: 
	80: 
	81: 
	82: 
	83: 
	84: 
	85: 
	86: 
	87: 
	88: 
	89: 
	90: 
	65: 
	92: 
	93: 
	94: 
	95: 
	96: 
	97: 
	98: 
	99: 
	91: 
	101: 
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	102: 
	103: 
	104: 
	105: 
	106: 
	100: 
	107: 
	108: 


