Szákszend Közös Önkormányzati Hivatal
2856 Szákszend, Száki u. 91.
Tel.: 06 34/371-213, Fax.: 06 34/371-524
E-mail: hivatal@szakszend.hu
RENDSZERES LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS
megállapítása iránti kérelem
I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve:……………………………………… Születési neve:……………………………………
Anyja neve:…………………………………..…….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma):

………… - …………. - …………..

Születési helye: ………………..…….. ideje: …………………
Állampolgársága:…..….………….
Bejelentett
lakóhelye:……………………………….......………………………………………….…….
Bejelentett tartózkodási helye:
……………………………………………………………………
…………
Tényleges tartózkodási helye:
.………………………………………………………….……………..
E-mail.cím:……………..………........…………………… Telefon:
…..............................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási
helyemen élek. (a megfelelő rész aláhúzandó)
Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjének
neve:……………………
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
………………………………………………
A kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: …….. fő.
II. Kérelmező háztartásban élők személyi adatai:
Név
a)
b)
c)
d)

Születési
hely, idő

Anyja neve

A kérelmezővel való
rokoni kapcsolat

TAJ száma

e)
f)
g)

III. A kérelmező valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:
A jövedelem típusa

Kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Munkaviszonyból vagy
más foglalkoztatási
jogviszonyból származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
(GYED, GYES, GYET,
családi pótlék,
gyermektartásdíj, stb.)
Nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások
Egyéb
(ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, stb.)

Összes jövedelem

IV. Lakásviszonyok
1. A lakásban tartózkodás jogcíme: (1) bérlő (2) bérlőtárs (3) tulajdonos (4) albérlő
(5) lakáshasználó családtag (6) haszonélvező (A megfelelőt húzza alá!)
(7) egyéb…………………………………………….
2. A lakás alapterülete: ……………… m2
3. A lakás komfortfokozata: (1) összkonfortos, (2) komfortos, (3) félkomfortos, (4) komfort
nélküli, (5) egyéb
4. A lakás fűtésének módja:
tüzelőanyag

□ gáz □ villany □ házközponti fűtés □ távfűtés □ szilárd

5. Kikapcsolt fogyasztásmérők: □ gáz

□ villany

6. A kérelemmel érintett lakásban előrefizetős előre fizetős szolgáltatást mérő készülék
□ működik □ nem működik.
Amennyiben működik: □ gáz

□

villany

A lakhatást a legnagyobb mértékben veszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….

V. Nyilatkozat
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§-ának (7) bekezdése
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához.
Szákszend, 201……………………..….
……………………………………
……………………………………………………..
kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak
aláírása

