KÉRELEM
LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ
I. A kérelmező személyi adatai:
Neve: .......................................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................................
Lakóhely: .................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ....................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .....................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ....................................................................................................
II. Jogosultsági adatok
a) A lakás alapterülete:

m2

A lakáshasználat jogcíme: tulajdonos / főbérlő / albérlő
b) A kérelmezővel közös háztartásban élők száma, adataik és jövedelmükre vonatkozó adatok
A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ........... fő.
A háztartás tagjainak fogyasztási egységének részletezése:
Első nagykorú tag arányszáma

1,0

Második nagykorú tag

0,9

Minden további nagykorú tag

0,8 * ……….=

Első és második kiskorú

0,8*………….=

Minden további kiskorú

0,7*………….=

Összesen:

c) A háztartásban élők adatai
Ssz.

Név (születési név)

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

Ssz.

Név (születési név)

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcsolat

d) Jövedelemi adatok
A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
3. Alkalmi munkavégzésből
származó
4. Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
6. Önkormányzat és
munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
7. Egyéb jövedelem

Kérelmező

A háztartásban élők jövedelme

8. Összes jövedelem

Egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem: ……………………. Ft/hó.
Nyilatkozom, hogy előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék háztartásomban működik, nem
működik1.
Amennyiben működik, a készülék azonosítására szolgáló adatok:

1

Megfelelő aláhúzandó!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy amennyiben előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készüléket
működtetek, a lakásfenntartási támogatást vagy annak meghatározott részét természetben, a
készülék működtetését lehetővé tevő formában kell nyújtani!
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló
szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben
felhasználásához.

szereplő

adatok

szociális

igazgatási

eljárás

során

történő

Kérelmemben közölt adatok, nyilatkozatok valódiságáért anyagi és büntetőjogi felelősséget vállalok.
Kérelem mellékletei:
…. db bankszámlakivonat
…. db bérjegyzék
…. db postai kifizetési szelvény
Egyebek:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Dátum: ................................................

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

..........................................................................
kérelmező
házastársának/élettársának aláírása

