KÉRELEM
lakásfenntartási támogatás megállapításához
I. Az igénylő adatai
Név:..................................................................................Születési név: ..................................................................
Anyja neve: ...................................................................Születési hely év, hó, nap:

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

Lakóhely: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................................
Állampolgárság:
TAJ szám:

................................................................................ Családi állapota: .......................................

...................................................................Telefonszám:....................................................................

Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri):

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

A folyószámlát vezető pénzintézet neve: .......... ........................................................................................................
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:
A törvényes képviselő neve:

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

Lakcíme: ...................................................................................................................................................................

II. Az igénylővel közös háztartásban élők adatai
NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI
HELY, IDŐ

ROKONSÁGI
FOK

JÖVEDELEM
FT / HÓ

1
2
3
4
5
6
7
8

III. Jövedelmi adatok
Igénylő jövedelmének összege
Igénylő házastársa/élettársa jövedelmének összege
Igénylővel együtt élők jövedelmének összege
Az egy főre jutó jövedelem összege
Kelt:

..................... év

A kérelem rövid indokolása:

............................................hó

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.
..................... nap

............................................
az igénylő aláírása
...........................................................................................................................

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

NYILATKOZAT
Név: ......................................................... , ...................................................................................... szám alatti lakos
tudomásul veszem, hogy a jogosultságot érintő körülményeimben fellépő bármilyen változást 15 napon belül a
Hivatalnak be kell jelenteni.
A bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét köteles vagyok
visszafizetni.
Hozzájárulok, hogy adataimat hatósági nyilvántartás, valamint statisztikai adatszolgáltatás céljából a hivatal kezelje.
Ügyemben tájékoztatást
kérek - nem kérek*
(Kérelmem iktatási számáról, az eljárás megindításának napjáról, az ügyintézési határidőről, az ügy intézőjéről,
telefonszámáról.)

Kelt:

..................... év

............................................hó

..................... nap
............................................
aláírás

A támogatás megállapításához szükséges igazolások:
az igénylő nyilatkozata a lakás adatairól, valamint a lakásban közös háztartásban élő személyekről;
az igénylő és családtagjai - a kérelem benyújtását megelőző három havi nettó, munkáltató által kiállított- jövedelemigazolása
(családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Munkaügyi Központ
igazolása, alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: APEH igazolás;
14. életévüket betöltött tanulók 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolása;
az igénylő és családtagjai vagyonnyilatkozata, mely szerint nem rendelkezik vagyonból származó olyan jövedelemmel, melyből a
lakásfenntartási kiadások fedezhetők lennének;
igazolás a közműdíj kiadásokról és a fogyasztásról;
igazolás arról, hogy a lakásfenntartási kiadások körében figyelembevett költségek fizetésében díjtartozása nincs;
igazolás a lakbérről és az albérleti díjról;
igazolás lakáscélú kölcsön törlesztéséről;
igazolás közös költség befizetéséről;
bérleti, albérleti szerződés másolata;
a tulajdon igazolására szolgáló dokumentum;
a lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolása.

NYILATKOZAT
a lakásfenntartási támogatás megállapításához
Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve (Leánykori név is):
2. Anyja neve:

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

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

3. Születési helye, ideje:

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

4. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe:
5. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe:

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

6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:

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

A lakás adatai
1.Kérelmező a lakásban milyen minőségben lakik:
tulajdonos, főbérlő, albérlő, családtag, haszonélvező, egyéb:
Amennyiben nem tulajdonos, a lakás tulajdonosának neve:
Lakcíme: , rokonsági fok: .........................................
2. A lakás alapterülete:

.......... m2,

3. A lakás légköbmétere:

.......... m3

szobáinak száma:

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

4. A lakás komfortfokozata:
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás.
5. A lakás fűtésének típusa:
távfűtés, gáz, olaj, elektromos, egyedi (fa, szén), egyéb:

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

6. A melegvíz szolgáltatás módja:

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

7. Lakásfenntartási kiadások:
Közös költség, lakbér, albérleti díj összege:

..................... Ft.

Lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részlete:

..................... Ft.

Fűtési díj (távfűtéses lakás esetén):

..................... Ft.

Szemétszállítás költsége:

..................... Ft.

Víz és csatornahasználati díj:

..................... Ft.

Villanyáram költsége:

..................... Ft.

Gázfogyasztás költsége:

..................... Ft.

A lakás közüzemi díjának összege:

..................... Ft.

8. Tartási, életjáradéki, örökösödési szerződés kötésének időpontja: .....................................................
A szerződő fél neve, lakcíme: .............................................................................................................
9. A lakás hasznosításából származó jövedelem összege: ............................ Ft.
10. Közüzemi díjhátralék mértéke: ..............................................………….. Ft.

A megfelelő szövegrész aláhúzandó

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
Név (Születési név):

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

Anyja neve: ............................................ Születési hely és idő: .........................................................................
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:......................................................................................................................................................
TAJ szám:

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

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község
2

................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m , 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
2

.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , 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: ......................................
2

város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a
szerzés ideje: ................ év Becsült forgalmi érték:* .................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................
2

város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , 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
................................................
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.

