
 
2. melléklet a 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelethez 

 
PÁLYÁZATI LAP 

Pályázó neve  
Jelenlegi lakcíme  
Mióta él/dogozik 
Visegrádon? 

 

Jelenlegi lakása (a megfelelő 
aláhúzandó) 

Tulajdonjog családon belül / bérelt / egyéb : ………… 
Mérete: ……….….m2˛/……….…szoba/……………...fő 
lakik együtt (rokon, idegen) 
komfort nélküli / komfortos / összkomfortos 
havi költsége: lakbér ………….Ft / rezsi:………….Ft 

Szem. ig. száma  
Anyja neve  
Születési helye, ideje  
Munkahely   - megnevezése 
                     - címe, tel. 

 

Munkaköre  
Rendszeres havi nettó 
jövedelme (Ft) 

 

Rendszeres egyéb havi 
fizetési kötelezettsége (lakbér 
nélkül) 

 

Gyermek(ek) száma, kora 1.) …………………………………………………........ 
 
2.) …………………………………………………........ 
 
3.) …………………………………………………........ 
 

Lakásba együtt költöző 
családtagok adatai (pályázó 
kivételével) 
- név 
- születési hely, idő 
- foglalkozás 
- rendszeres havi nettó 
jövedelem (Ft) 

1.) 

 Egyéb igény: 

 Nyilatkozat: 
Bűntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az 
általam fentiekben közölt adatok a valóságnak mindenben 
megfelelnek. 
Egyben nyilatkozom, hogy a mindenkori lakbér és a lakás 
rezsi-költségének fizetését vállalom és teljesítem. 
 
Dátum………………........Aláírás…………………………. 



 
3. melléklet a 12/2014. (12.18.) önkormányzati rendelethez 

 
Kérelem 

Lakbértámogatás folyósításához 
 
Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………….. 
Születési név: …………………………………………………………………………………. 
Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 
Születési hely, idő: ……………………………...……………………………………………… 
Családi állapota: hajadon, nőtlen, férjezett, nős, elvált, özvegy, különélő 
Állandó lakcíme: ……………………………………………………………………………….. 
Tartózkodási hely: ……………………………………………...………………………………. 
Foglalkozása, munkahelye: ……...…………………………………...………………………… 
Jogosultja-e tartási, életjáradék, öröklési szerződésnek?          igen – nem 

 
A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 
Név: Szül.hely, idő: Anyja neve: Nevelési-oktatási 

intézmény/Munkahely: 
 

Jövedelme Ft/hó*: 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

 
A KÉRELEM INDOKÁUL SZOLGÁLÓ TÉNY, KÖRÜLMÉNY: 

………………………………………………………….………………………………………........... 
………………………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………….………………........... 
………………………………………………………………………….………………………........... 
………………………………………………………………………………….………………........... 
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a 
valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát a 
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2) bekezdése 
alapján az önkormányzat a fővárosi és megyei NAV útján ellenőrizheti. 
Továbbá kijelentem, hogy saját, illetve velem életvitelszerűen együttlakó hozzátartozóim 
tulajdonában nincs 1.000.000 Ft,- feletti értékű ingó, illetve ingatlan vagyontárgy. 
 
………………………, 20… év …………………….. hó … nap 
 
       ……………………………………  
        kérelmező aláírása 
* A kérelmet megelőző 12 hónap átlaga.1  
Figyelem! A kérelemhez csatolni kell a közös háztartásban élő hozzátartozók jövedelem-igazolását. 

                                                 
 



Vagyonnyilatkozat 
 A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, háztartás valamennyi tagjának 
vagyona  (A vagyoni helyzetről szóló adatokat az együtt költöző személyek vonatkozásában kell közölni!) 

INGATLANOK 
1. Lakástulajdon és lakótelek tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat): 
    
tulajdonosa:……………………………………………………………………………………………………….. 
címe:……………………………………………………………………helyrajzi száma: .…………………….. 
alapterülete:………. nm;    tulajdoni hányad:……………..….;   szerzés ideje:……………………………. 
*becsült forgalmi érték:……………………..  
haszonélvezeti joggal terhelt: igen – nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 
2.  Üdülőtulajdon és üdülőtelek tulajdon (vagy állandó illetve tartós használat): 
    
tulajdonosa:………………………………………………….…………………………………………………… 
címe:…………………………………………………………………helyrajzi száma: ……………………….. 
alapterülete:………. nm;   tulajdoni hányad:…………….….;     szerzés ideje:……………………………. 
*becsült forgalmi érték:……………………… 
 
 3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész) tulajdon (vagy tartós használat) 
megnevezése   (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 
 
 tulajdonosa:……………………………………………………………megnevezése:……………………. 
címe:…....................………………………………………………… helyrajzi száma: …………………… 
alapterülete:………... nm;     tulajdoni hányad:……………….;     szerzés ideje:………………………….. 
*becsült forgalmi érték:………………………. 
 
 
4.Termőföld tulajdon (vagy állandó használat)  
 
tulajdonosa:……………………………………………………………………………………………………….. 
megnevezése:…………………………………………………………………………………………………….. 
címe:………………………………………………………………………………………………………………..
alapterülete:………. nm;    tulajdoni hányad:………….….;         szerzés ideje:…………………………… 
*becsült forgalmi érték:…………………….. 
  

EGYÉB VAGYONTÁRGYAK 
 5. Gépjármű  
 - személygépkocsi  típus:……………..……………….…   rendszám:…………………………..………….. 
  a szerzés ideje: ………….………   gyártási ideje: …………. 
  ** becsült forgalmi érték:………………………………..……. 
 - tehergépjármű,autóbusz,motorkerékpár,vízi-vagy egyéb jármű típus:………….……………..………..     
   rendszám:………………………………..……. 
   a szerzés ideje:………………………gyártási éve: ………….…  
   ** becsült forgalmi érték:……………..………………………. 
(Rendszám nélküli gépek esetén a gyártási vagy azonosító számot kell feltüntetni.) 
 
Kijelentem, hogy a VAGYON-NYILATKOZATBAN szereplő fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
Hozzájárulok a nyilatkozatomban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő 
felhasználásához, kezeléséhez. 
 
Visegrád, 20…………………………………………….                                                
                                                                                           ……………………………………………. 
                                                                                                                    aláírás 

 
FIGYELEM!  Ha a kérelmező vagy a háztartás tagja, 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. 

Fogalmak: 
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni (erről 
tájékoztatás kapható az ingatlan fekvése szerinti önkormányzattól). 
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 


