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Lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez csatolandó igazolások

 
Igazolások: 

• jövedelemigazolások:
o a  kérelmező,  valamint  a  vele  közös  háztartásban  élők  jövedelemigazolásai  (a  havi 

rendszerességgel  járó  jövedelem  esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  hónap 
jövedelmét, munkáltatói igazolás a nettó jövedelemről,

o a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett jövedelem 
egyhavi átlagát azAPEH-től,

o Nyugdíjas  esetén  a  kérelem  benyújtását  megelőző  havi  eredeti  nyugdíjszelvény  és 
nyugdíjas igazolvány,

o Álláskeresési  ellátásban  részesülő  személy  esetén  a  megállapító  határozata  –  ennek 
hiányában  a  területileg  illetékes  Munkaügyi  Központtól  kell  igazolás,  hogy 
álláskeresőként regisztrálták, és nem részesül álláskeresési ellátásban,

o GYED, GYES, GYET, családi pótlék, tartásdíj utolsó 1 havi szelvénye, iskolalátogatási  
igazolás stb.),

• Önkormányzati lakás esetén   érvényes bérleti szerződés fénymásolatban,
o utolsó havi Kisfalu JVK. kft. által kiállított számlalevél, 
o és 1 havi számlalevél az alábbi szervek által  :ELMÜ Nyrt, Főtáv Zrt., Gázművek Zrt. 

• saját tulajdonú lakás esetén  : adásvételi szerződés fénymásolatban,  
o Társasház képviselőjének igazolása a közös költség, illetve fűtési díj összegéről 

(lásd 2. oldalon), 
o és   1  havi számlalevél az alábbi szervek által:ELMÜ Nyrt, Főtáv Zrt., Gázművek Zrt. 

Lakásfenntartási támogatás jogosultsági értékhatára : 71.250,- Ft/ fogyasztási egység. 

 
 Fogyasztási egység: a háztartásban a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet kifejező arányszáma, ahol

a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0.8
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma 0,8
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma 0,7

- a gyermekét egyedülállóként nevelő szülő arányszáma 0,2-del növekszik;
- az  a)-e)  alpontok  szerinti  arányszám 0,2-del  növekszik,  ha  a  személy  magasabb  összegű 
családi pótlékban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.”

 
 



Társasház képviselőjének igazolása
 

Lakásfenntartási támogatás iránti kérelemhez
 
 
 
 
Igazolom,  hogy  ……………………………………………………………………….  (név) 
……………………………………………………………..  szám  alatti  lakos egy  havi  közös 
költsége:…………………… Ft, azaz …………………………………………………... forint.
(Központi fűtés esetén a havi fűtési költség: ……….……..Ft)
 
 
Nyilvántartásunkban...…………………..-tól …..............……………..-ig díjhátraléka összesen: 
……........................……… Ft, azaz ………………………………………………..…. forint.
 
 
A társasház számlaszáma: …………………..…………………………………………………
 

A társasház képviselőjének levelezési címe: …………………………………………………..
 
 
Budapest, 201………………………

 
p.h.

 
 
 ………………………………………………..

cégszerű aláírás

 
 
A közös képviselő nevét olvashatóan is kérjük! ……………………………………………….
 
 
 
(Ha a társasháznak nincs pecsétje, úgy két aláírást kérünk.)
 
 

2


