
KITÖLTÉSI INFORMÁCIÓ ÉS A SZÜKSÉGES, BEADANDÓ DOKUMENTUMOK 

LAKÁSFENNTARTÁSI KÉRELEM MELLÉ 

(70 év alatti kérelmező esetén) 
 

1) Kérelem 
 

A kérelem 3 oldalas, minden oldalt ki kell tölteni! 
 

1. oldal: 

- Név 

- Születési név (amennyiben eltér a jelenlegi név és a születési név) 

- Anyja neve (Anyja születési neve) 

- Születési helye, ideje 

- Lakóhely 

- Tartózkodási hely (amennyiben eltér a lakhelytől) 

- Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ-szám!) 

- Telefonszám és e-mail cím megadása nem kötelező 

- Kérelmezővel közös háztartásban élők száma (pl. 2 fő) 

- Kérelmező háztartásban élők személyi adatai 

Mindenkit fel kell vezetni ide, akivel a kérelmező közös háztartásban életvitelszerűen él, 

legyen az kiskorú vagy nagykorú! Egyesével, mindenki adatait be kell írni. 
 

2. oldal: 

- Jövedelmi adatok 

Az 1-6. pontokhoz tölthető, hogy ki, mekkora összeget kap (jövedelem, segély, stb.). 

Minden sor végén az „Összesen” mezőbe az adott kategória összes bevételét kell ide 

vezetni, hiszen lehet, hogy többen kapnak pl. munkabért). 

Összes jövedelem: végösszeg 

- Dátum 

- Kérelmező aláírása 
 

3. oldal: 

- „X” a választott szolgáltató elé (oda, ahová a támogatást kéri) 

- Ügyfélazonosító / Vevőkód (számlán található) 

- Dátum 

- Kérelmező aláírása 

- Minden, a kérelmezővel egy háztartásban élő nagykorú aláírása 

 

2) Dokumentumok 
 

A kérelem mellé szükséges csatolandó dokumentumok. Ezek fénymásolata szükséges. 

Az, hogy kinek mit kell csatolnia, az attól függ, honnan, milyen jövedelme érkezik. 
 

- Jövedelemigazolás: a munkáltatótól kérhető, 2 hónapnál régebbit nem fogadunk el 

-     Hatósági igazolás: a Kormányablaktól kérhető, 2 hónapnál régebbit nem fogadunk el  

(pl. ápolási díj) 

-     Nyugdíjigazolás: év elején minden érintett kap a Nyugdíjfolyósítótól egy igazolást 

(zöld papír) 

-     A kérelmező Személyigazolvány, TAJ-kártya és Lakcímigazolvány másolata 
 

FIGYELEM: 
 

Nem áll módunkban ezen dokumentumokon kívül mást elfogadni. 

Ne adjanak be pl. postai kifizetési utalványszelvényt, mert az nem hivatalos irat! 

A kérelem beadási határideje minden hónap 23.-a! 

Későbbi beadás esetén a kérelem elbírálási ideje átcsúszhat a következő hónapra. 


