Csörög Község Polgármesteri Hivatala
2135.Csörög, Kisfaludy utca 40.

Szám:
Ügyintézı:

Lakásfenntartási támogatás iránti
kérelem
Alulírott kérem, hogy részemre lakásfenntartási támogatást megállapítani szíveskedjenek.

I. A kérelmezı adatai
családi és utóneve:……………………………………………………………………………
leánykori neve:……………………………………………………………………………….
anyja neve:……………………………………………………………………………………
születési helye, ideje (év, hó, nap):…………………………………………………………...
családi állapota:………………………………… TAJ száma: ………………………………
állandó lakcíme:……………………………………………………………………………....
tartózkodási címe:…………………………………………………………………………….

II. A lakás amelyre a támogatást igényli
1.) pontos címe:……………………………………………………………………………...
2.) milyen jogcímen lakik a lakásban? (húzza alá a megfelelıt) bérlı – albérlı tulajdonos-haszonélvezı, szívességi használó, családtag
3.) A lakás mérete: …………………… m2, szobaszáma: …………………………..
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III. A kérelmezıvel egy háztartásban együtt lakó személyek

Fsz.

Név

Rokonsági fok

Szül.idı

Jövedelem

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.) A lakásban együttlakó személyek száma:……………………………………………fı
2.) A háztartás havi összjövedelme:……………………………………………………..fı
3.) A háztartásban az egy fıre jutó jövedelem:……………………………………Ft
4.) A háztartás havi összjövedelmének 30 %-a ……………………Ft (20%-a…………Ft)

Tényleges (igazolt) lakásfenntartási kiadások

Lakásfenntartási kiadások

I.

II.

III.

Havi átlag

Lakbér vagy albérleti díj
Lakáscélú pénzintézeti
kölcsönrészlet
Egyéb költség
Csatorna közmődíj
Tüzelıanyag költsége
Gázfogyasztás díja
Áramfogyasztás díja
Vízdíj/csatornadíj
Összesen:
A lakásfenntartás havi költsége a havi összjövedelem:

%-a
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IV. Tudomásul veszem, hogy
•

•
•
•

A támogatás a kérelmezınek az 1993. évi III. törvény, illetve a Szociális ellátások rendjérıl
szóló helyi önkormányzati rendelet elıírásai szerint állapítható meg. (normatív vagy helyi)
A megállapított lakásfenntartási támogatást a megállapító szerv határozza meg úgy, hogy azt a
közüzemi szolgáltatónak, vagy a kérelmezınek folyósítja.
A támogatás az igénylılap és a szükséges igazolások, nyilatkozatok benyújtását követıen: a
helyi lakásfenntartási támogatást egy naptári évre lehet, a normatív támogatást egy évre kell
megállapítani.
A lakásfenntartási támogatásban részesülı a jogosultság feltételeit érintı lényeges tények,
körülmények megváltozása esetén ( a vele közös háztartásban élık számának változása, a
háztartás egy fıre jutó jövedelmének változása, az állandó lakhely változása stb.) 15 napon
belül köteles értesíteni a támogatást megállapító szervet.

V. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem:
1.) A lakásban életvitelszerően lakom – nem lakom (húzza alá a megfelelı választ!)
2.) A lakás hasznosításából származó jövedelemmel nem rendelkezem- rendelkezem
(húzza alá a megfelelı választ!)
3.) Az általam közölt és a kérelemben szereplı tények és adatok a valóságnak megfelelnek.
Csörög,…………………………………….

……………………………
a támogatást igénylı vagy
törvényes képviselıjének
aláírása
A kérelemhez csatolni kell:
1.) Az igénylést megelızı 12 havi rezsi számlákat (albérleti díj, , víz és csatorna díj, csatorna
közmődíj, lakásépítésre és vásárlásra felvett pénzintézeti kölcsön törlesztı részlet, villanyáram
költsége, gázfogyasztás díja, főtés díja, egyéb lakásfenntartáshoz kapcsolódó kiadás). A
számlák elvesztése esetén a lakásfenntartás költségeit elszámoló-a kérelmezı által beszerzett –
számlakivonat -másolatok szükségesek.
2.) Lakásbérleti szerzıdés (albérlet esetén).
3.) Jövedelem igazolások:
a.) a havonta rendszeresen mérhetı jövedelmek esetén az igénylést megelızı hónap
jövedelmét (munkaviszony, nyugdíj, gyermekellátásával és gondozásával kapcsolatos
támogatások: gyed., gyes., gyet., családi pótlék, gyermektartásdíj stb., önkormányzati és
munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzellátás, álláskeresési járadék, szociális
ellátások)
b.) Egyéb jövedelmeknél (pl. vállalkozás) az igénylést megelızı 12 hónap (APEH)
c.) Alkalmi munka esetén a kérelmezı büntetıjogi felelısség mellett tett nyilatkozatát.
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