LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁSI
KÉRELEM

A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: …………………………………………………………………………………..
Születési neve: ………………………………………………………………………...
Anyja neve: ……………………………………………………………………………
Születési helye, év, hó, nap: ……………………………………………………………
Lakóhelye: Lesenceistvánd,………………………………………………………………
Tartózkodási helye: ……………………………………………………………………..
TAJ száma: ………………………………..
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri:
…………………………………………….
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ………………………………………………..
Vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:
Név:

Szül.idő:

jövedelem Ft

rokonsági fok

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A támogatást igénylő által lakott lakás nagysága: ………..m2, szoba száma: ………….
A használat minősége: saját tulajdonú, albérlet, egyéb (megfelelő aláhúzandó)
A háztartásában előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék (a továbbiakban:
készülék) került felszerelésre: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
Tudomásul veszem, hogy a kérelemre indult eljárásban a vonatkozó jogszabály alapján
kezelik személyi és különleges adatainkat.
NYILATKOZAT
Bűntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját, valamint a velem közös
háztartásban élő közeli hozzátartozóim jövedelme az alábbi: (jövedelemszámításnál irányadó
időszak: a havonta mérhető jövedelmeknél három hónapot, egyéb jövedelmeknél az egy évet
nem meghaladó)
Jövedelem
forrás
Munkaviszonyból
származó jövedelem

Saját
jövedelem Ft

házastárs,
élettárs
jövedelme Ft

Egyéb hozzátartozó
jövedelme Ft

Nyugdíjszerű
ellátások
Családi pótlék
GYED,GYES, GYET
Rendsz. szoc. segély,
munkanélküli ellátás.
ápolási díj, végkielég.
Lakás,
üdülő
hasznosításából
származó jövedelem
Bérelt, vagy saját
mg.-i
ingatlanból
származó jövedelem
Egyéb
forrásból
származó jövedelem
Összesen:
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jogtalanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást vissza kell
fizetni a Polgári Törvénykönyv 232. §. (2) bekezdésében meghatározott felemelt kamattal egy
összegben.
Lesenceistvánd, 2011..………………………………
……………………………………
nyilatkozattevő
TÁJÉKOZTATÓ
A kérelemhez csatolni kell:
•

közös háztartásban élő családtagoknak havonta mérhető jövedelméről a kérelem
benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét ( nyugdíjszelvény, GYES, GYED,
gyermektartás, munkabér, stb.)
egyéb jövedelemnél pedig a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelem
igazolását, vagy nyilatkozatot,
• lakás nagyságának hitelt érdemlő módon történő igazolását (pl. tulajdoni lap másolat,
adásvételi szerződés, amennyiben nincs, az alábbi nyilatkozat kitöltése a lakás nagyságára
vonatkozóan)
NYILATKOZAT
Alulírott …………………………….(név), Lesenceistvánd,……………….utca …..szám
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy tárgyi lakás ……. m2
alapterületű.
Lesenceistvánd, 2011...…………………………
……………………………….
aláírás

