12. számÚ melléklet a6212006. (lll' 27.) Korm. rendelethez

KÉRELEM

a normatíV lakásfenntartási támogatás megállapítására
l. Személyi adatok
1.

A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:

Születési neve: ..'..''.
Anyja neve: .........
SzÜletés helye, ideje: ..'......

Lakóhely:-

-

irányítószám

.'.....'.

... utca/Út/tér'........'

'.....'.. telepÜlés

házszám....''.. épÜlet/lépcsőház.

emelet, ajtó

Tartozkodási

hely:

irányítószám
.'. utca/út/tér.....'.'. házszám

'..' telepÜlés
...

.'

. épÜlet/lépcsoház. emelet,

ajtó

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Telefonszám (nem kötelezo megadni):
E-mail cím (nem kötelező megadni):

2. Kérelmezővel közös

háztartásában élők száma:

'.. ... Íő

3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:

Név

SzÜletési helye, ideje

Anyja neve

4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában aházlartásom táblázatban
van olyan személy:

feltÜntetett tagjai között

- aki után vagy részéresÚlyos fogyatékosság vagy tartós betegség miatt magasabb összegű

családi pótlékot folyósítanak; ha igen, akkor e személyek száma fő ....'
- akifogyatékosságitámogatásban részesÜl; ha igen, akkor e személyek száma ''.... fő
- aki gyermekét egyedÜlállÓként neveli; ha igen, akkor e személyek száma... ... ... fó

ll.

Jövedelmiadatok

A kérelmező, valamint a vele közös
forintban:

1.

háztartásban élő személyeknek a havijövedelme
c.

A.

B.

A jovedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös

háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
j ogvi szonyból
származo
ebból : közfoglalkoztatásból

származó

2.

Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illefue szellemi és más
önál ló tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
Íjszerű rendszeres szociális
ellátások
nyu gd

5.

onkormányzat és munkaÜgyi
szervek által folyósított ellátások

b.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

lll. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakás nagysága:

'.

'... m2

A lakásban tartózkodás jogcíme:
lV. Nyilatkozatok

A kérelemme! érintett lakásba előrefizetős gáz_ vagy áramszolgáltatást mérő
készülékkerü lt_e felszere!ésre:
1.

igen - nem (a megfelelő rész aláhuzandó)

Amennyiben igen, kérjÜk nevezze meg a szolgáltatót: ......'.........'

{Azon személy részére,akinél készÜlékműködik, a lakásfenntartási támogatást részben
vagy egészben a készÜlékműkÖdtetésétlehetové tevő eszköz (kÓdhordozó) formájában kell
nyÚjtani, ideértve a készÜlékfeltöltésének eleKronikus Úton' a fogyaszto javára történő
teljesítésétis [63/2006. (lll'27 .) Korm. rend. 22. $ (1) bekezdés]}
2.

A lakhatást a legnagyobb mértékbenveszélyeztető lakásfenntartási kiadás(ok):

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy

- életvitelszerűen a lakÓhelyemen Vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelo rész
aláhúzandÓ),
- a közölt

adatok a valÓságnak megfelelnek'

Tudomásu| Veszem' hogy

a

kérelemben közölt

jövedelmi adatok valódiságát a szociális

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi lll. törvény 10. $-ának (7) bekezdése

alapján

a

szociális hatáskört gyakorló szerv

rendelkező adóigazgatósága

-a

NAV hatáskörrel és illetékességgel

Útján - ellenőrizheti.

Hozzájárulok a kérelemben szerepló adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Dátum:

kérelmező aláírása

a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

1. számÚ melléklet a 63/2006.

(lll'

27

') Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I.

A kéreImező személyes adatai

Neve:

SzÜletési neve: ..'.'...
Anyja neve: ........
SzÜletési hely, év, hó, nap:
Lakóhely:

TaftÓzkodási hely:
Társadalombiztosítási AzonosítÓ Jele: .'.......
ll. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátaflozójának,

támogatás esetén a háztartás vaIamennyi tagjának Vagyona

1'

lakásfenntartási

A. Ingatlanok

Lakástulajdon

és lakótelek-tulajdon

(vagy állandó, illetve tartós használat): címe:

város/község

.. hsz. alapterÜlete: .'.'..'.... m2, tulajdoni

ÚUutca

hányad:

'.''.'.., a szerzés

ideje:'....'.....'.'.' év
Becsültforgalmi

érték:*..'''...

'...........'.. Ft

Haszonélvezetijoggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)

2'

Üdulotulajdon

és ÜdÜlótelektulajdon

(vagy állandÓ, illetve tartÓs használat): címe:

város/község

3' Egyéb' nem lakás céljára szolgáló épÜlet-(épÜletrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény'műhely, Üzlet, műterem, rendelő, garázs
város/község

stb'):

út/utca

.. hsz. alapterÜlete: ''.'..'.'.' m2, tulajdoni

hányad:

..'''..', a szerzés

ideje: ..'..'....'..... év
BecsÜlt forgalmi

4'

érték:*'.......

....'........'...'.. Ft

Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):

megnevezése:

város/község

címe:
úUutca

l!. Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű:
a)

személygépkocsi:

típus'.......'..

.' rendszám

a szerzés ideje' valamint a gyártás éve:
Becstjlt forgalmi

érték:**...''.

'......'' .'.'Ft

b) tehergépjármű' autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:

típus..''.....' rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
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

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többet rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a Vagyonnyilatkozatban feltÜntetett vagyon nem a Magyarország terÜletén van,
a forgalmi 247 értéketa Vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemébenis fel kell
tüntetni.

* Becsült forgalmi értékkéntaz ingatlannak a településen
szokásos forgalmi értékétkell

ÍeltÜntetni'

"* BecsÜlt forgalmi értékkénta jármŰ kora és állapota szerinti értékétkell feltüntetni.

