
KÉRELEM NQRMATÍV   LAKÁSFENNTARTÁSI   TÁMOGATÁS NYÚJTÁSÁHOZ   
I. A kérelmez  személyes adatai:ő
Név:
Születési neve: - 

Anyja neve:
Születési hely. év. hó, nap: ‚  

Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

II. A kérelmezővel közös háztartásban élők száma . fő 
a) A közös háztartásban élők adatai: 

Sorszám Név Családi kapcsolat megnevezése Szül. hely, év, hó, nap 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

II. Jövedelmi adatok a kérelmez vel egy lakásban él k hő ő  avi jövedelme forintban: 

A jövedelem típusa Kérelmező Házastárs 
(élettárs) 

Gyermekei Egyéb 
hozzátartozók 

1
. 

Munkaviszonyból ás más foglalkoztatási 
jogvíszonyból szárm. 

2
. 

Társas és egyéni vállalkozásból stermelöi, ill.ő  
szellemi és más Önálló tevékenységból szárm. 

3
. 

Alkalmi munkavégzésböl szárm. . . 

4
. 

Táppénz, gyermekgondozási támogatások 

5 Nyugellátás és egyéb nyugdíjszer  rendszeresű  
szociális ellátások 

6
. 

Önkormányzat és munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

7
. 

Egyéb jövedelem 



8 Összes jövedelem 

-2- 
III. Jogosultsági feltételekre vonatkozó nyilatkozat: (Kérjük X-szel jelölje be a megfelelőt!) a) 
az igénylő és családja által lakott lakás: 
     a bejelentett lakóhely (állandó lakcím) szerinti lakás 
    az érvényes tartózkodási hely (ideiglenes lakcím) szerinti lakás 
b) a lakásban tartózkodás jogcíme: 
    tulajdonos 
    bérlő, albérlő (Csatolni kel! a bérleti szerződés fénymásolatát.) 
    szivességi lakáshasználó (Csatolni kell a tulajdonossal kötött megállapodás 
fénymásolatát.) 
    haszonétvező 
     egyéb, mégpedig 
c) a lakás nagyságát az alábbi irattal tudom hitelt érdemlő módon igazolni: 
    a lakás tervrajzának fénymásolatával 
    a használatbavételi engedélyhez csatolt statisztikai lap másolatával 
    a tervrajz részét képező műszaki leírás fénymásolatával 
     egyéb módon 
Ha a lakás nagyságát hitelt érdemlő módon a fenti iratok egyikével sem tudja igazolni, akkor 
csatolni kell a lakásban található helyiségek pontos méretéről az igénylő által készített és 
aláírt kimutatást. 
d) annak alakásnak a nagysága, amelyre tekintettel a támogatást igényli (nettó): .. .. m2 
Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben 
szereplő, adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 
A kérelemre indult hatósági 
eljárás megindításáról értesítést: kérek nem kérek 
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. -ának (3) bek. alapján a szociális hatáskört 
gyakorló szerv azállami adóhatóság illetékes igazgatósága útján — ellenőrizheti. 

Kelt: Kömlő,…….... év…. Hó.. nap 

igénylő aláírása házastárs élettárs aláírása 


