KÉRELEM
Lakbértámogatás iránt
1/b melléklet

A támogatást kérő neve: ___________________________________________
Születési neve:____________________________________________________
Anyja neve:______________________________________________________
Születési helye:_______________________Születési ideje: _______________
*Állampolgársága: magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, egyéb
*Családi állapota: egyedülálló (hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, vagy házastársától
külön él, kivéve, ha élettársa van) házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával
lakik együtt
* A megfelelő rész aláhúzandó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):__________________________
Lakóhely:________________________________________________________
Tartózkodási helye:_______________________________________________
Telefonszám (Nem kötelező megadni!):________________________________
*A lakás jellege: családi ház, tömblakás, egyéb:__________________________
*Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona,
társbérlő, albérlő, haszonélvező.
* A megfelelő rész aláhúzandó
A lakás jellege:
*A.) önkormányzati szociális bérlakás
*B.) egyéb bérlemény (albérlet)
* A megfelelő rész aláhúzandó
Szolgáltató megnevezése - önkormányzati bérlakás esetében - ahová a támogatást
kérheti:
Kunszentmárton Város Önkormányzat Városgondnoksága

A kérelem benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban
élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli
hozzátartozók adatai:
A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
Név (születési név is)

Szül. hely, év, hó, nap

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

A támogatást kérővel közös háztartásban élő hozzátartozók száma: …………..fő
A család havi összjövedelme: ……………………………………..Ft/hó
Egy főre jutó jövedelem összege: …………………………………Ft/fő/hó

A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL
1. Közös háztartásban élők személyek - kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást (munkabér, nyugdíjszelvény, nyugdíjösszesítő igazolás,
nyugdíjszerű ellátás, Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya által
folyósított ellátások (álláskeresési ellátás, nyugdíj előtti álláskeresési segély),
vállalkozók esetében NAV igazolás az előző év teljesítéséről.
2. Az érvényes lakásbérleti szerződés másolatát.
3.Álláskeresők esetében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
Kunszentmártoni Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának igazolását arról, hogy a
kérelmező regisztrált álláskereső.
4. Közüzemi szolgáltatói számla (víz és csatorna, villany) másolatát
A személyi adatok igazolásához a személyazonosító igazolvány, lakcímkártya és
TAJ kártya bemutatása szükséges!
NYILATKOZAT
Alulírott nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá ,
hogy Kunszentmárton Város Önkormányzata és intézményei felé lejárt
határidejű tartozásom nincs.
*Alulírott nyilatkozom,
helyemen lakom.

hogy

életvitelszerűen

lakóhelyemen

/tartózkodási

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy e kérelemben feltüntetett alapvető személyi és lakcím adatokat a
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi
LXIII. törvényben előírtaknak megfelelően kezeljék.
Tudomásul veszem, hogy a KÉRELEMBEN közölt adatok valódiságát az
önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján
ellenőrizheti.
Kunszentmárton, 20____________________________________________
______________________________
a támogatást kérő aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzat egy év időtartamra lakbértámogatást állapíthat meg a városban
lakásbérleti szerződéssel rendelkező szociálisan rászorult személyeknek. A
lakbértámogatás mértéke havi 5000,- Ft, de legfeljebb a bérleti díj összege.
Lakbértámogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 160 %-át, egyedül élő esetében 210 %-át.
A kérelmező a lakbér támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg köteles csatolni
az érvényes és hatályos lakásbérleti szerződést.
A lakbér támogatás a kérelem benyújtása hónapjának első napjától kerül
megállapításra, egy év időtartamra.
Az önkormányzati bérlakásra igényelt lakbértámogatás minden hónap 5. napjáig az
önkormányzat által közvetlenül a bérlő lakbérszámláján jóváírásra kerül. Az egyéb
lakbértámogatás esetén nyújtott hozzájárulás készpénz formájában a támogatást
igénylő részére kerül folyósításra.
A lakbértámogatás megszűnik:
a) a támogatásra jogosult kérelmére,
b) a támogatásra jogosult halálával
c) a lakásbérleti szerződés megszűnésével
d) amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben
bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem
jelenti be a Hivatalnak.
Amennyiben a támogatásra jogosult személy a jogosultsági feltételeiben
bekövetkezett változást a bekövetkezés napjától számított 15 napon belül nem jelenti
be a Hivatalnak, úgy a továbbiakban a megszűnést követő egy éven belül újabb
támogatás nem állapítható meg.

