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NORMATÍV – HELYI1 LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS 

Igényléséhez kérelemnyomtatvány 
 

A kérelmező személyére vonatkozó személyi adatok 
 

Neve:  
 

Születési 
neve: 

 
 

Anyja neve:  
 

Születési hely, 
idő: 

 
 

év hó nap 

Lakhely:  
 

Tartózkodási 
hely: 

 
 

Telefonszám:  
 

Családi 
állapota: 

Hajadon/nőtlen  Házastárs  Élettárs  Özvegy  Elvált 

Munkahely 
neve, 
címe: 

 

Foglalkozása:  
 

A támogatás 
az alábbi 
szolgáltatóhoz 
utalandó: 

  ÉMÁSZ  
     RT. 
 

TIGÁZ  
    ZRT. 
 

 TURA-   
GALGAHÉVÍZ  
KOMMUNÁL 
KFT. 

GALGAMENTI  
   VÍZIKÖZMŰ 
    KFT. 

SZELEK-
TÍV KFT. 
 

Fogyasztói 
szám:  

 
 

Jelen kérelmemhez egyidejűleg csatolom: 
a) jövedelemnyilatkozat, jövedelemről és rendszeres ellátásokról szóló igazolás 
b) lakás alapterületét, lakáshasználat jogcímét igazoló okirat vagy annak másolata 
c) annak a közüzemi költségnek az utolsó havi számláját, amely költséghez a lakásfenntartási 

támogatást kérem 
d) a 12 havi lakásfenntartási kiadásaimat igazoló számlák ( helyi lakásfenntartási támogatás iránti 

kérelem esetén) 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. § (2) 
bekezdésében foglaltak értelmében, kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
 
Tura, 2009.......................................... 

...................................................... 
kérelmező aláírása 

                                                 
1 Megfelelőt kérem aláhúzni szíveskedjék! 



 
A kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok adatai: 

 
 

Név Születési idő Rokoni 
kapcsolat 

Foglalkozás 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
 
 
 

                    A lakás adatai 
 
 

Lakás alapterülete:                     
   …………………..  m² 

Szobáinak száma:   
 

Komfortfokozata 
 
 összkomfortos 
 

 komfortos  félkomfortos  komfort nélküli 

Fűtés módja:   gázfűtés  villanyfűtés  szén, fa fűtés  olajfűtés 

  Tulajdonos   Társ-
tulajdonos   Haszonélvező   Szívességi 

lakáshasználó 
  Főbérlő 
   Bérlő   Albérlő   Társbérlő Lakáshasználat 

jogcíme:  
  Egyéb: 
 

A lakás az alábbi 
közművekkel 
rendelkezik: 

 víz  gáz  villany  csatorna  szemétszállítás 

 
 

Nem saját tulajdon 
esetén a tulajdonos 
neve, 
címe: 

 

  
 
 
Tura, 2009. ......................................... 

...................................................... 
kérelmező aláírása 



 

Jövedelemnyilatkozat 

Közeli hozzátartozók jövedelme Jövedelem típusa Kérelmező 

1 2 3 4 5 

Összesen 
( A hivatal tölti ki!) 

Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó jövedelem 

       

Társas és egyéni vállalkozásból származó jövedelem        

Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni jog átruházásból származó jövedelem 

       

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 
nyugdíjszerű ellátás 

       

Gyermekek ellátásához, gondozásához kapcsolódó 
ellátások (GYED, GYES,. Családi pótlék stb) 

       

Önkormányzati támogatások        

Munkaügyi szervek által folyósított pénzbeli ellátás        

Föld bérbeadásából származó jövedelem        

Egyéb (ösztöndíj, albérleti díj)        

Összes nettó jövedelem:        

Egy főre jutó családi jövedelem (A hivatal tölti ki!):  Ft 

 
A fenti nyilatkozathoz mellékelni kell a jövedelem valódiságát bizonyító igazolásokat: 
a.) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó átlagáról kiállított munkáltatói igazolást, 
b) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtásának hónapjában kifizetett ellátás igazoló szelvénye, 
munkanélküli járadék esetén az azt megállapító határozat, 
vállalkozó esetében, az illetékes APEH igazolását s kérelem benyújtását megelőző gazdasági  év személyi jövedelemadó alapjáról, 
egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatát a havi átlagos nettó jövedelemről. 
Felhívom figyelmét, hogy az önkormányzat a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát és Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

1993. évi III. törvény  10. §. (3) bekezdése alapján az APEH útján ellenőrizheti! 
Tura, 2009. ......................................... 

                                                                       ...................................................... 
                                                                      kérelmező aláírása



 


