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Kitöltési útmutató
LAKFENN
I. Blokk
Kérelmező adatai:
1.‐6. pontok
kitöltése kötelező
7. pont
tartózkodási hely abban az esetben kitöltendő, amennyiben kérelmező személy életvitelszerűen a
tartózkodási helyén él.
8. pont
taj szám kötelezően kitöltendő mező.
9. pont
kérelmező személy állampolgárságára vonatkozó adatok
10. pont
automatikusan kitöltésre kerülő adat: a kérelmezővel közös háztartásban élők száma
11. pont
Telefonszám kötelezően kitöltendő adat, az e‐mail címet nem kötelező megadnia a nyomtatvány
kitöltésekor
II. Blokk
A kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Kérem sorolja fel a háztartásában élő személyeket – házastárs/élettárs, gyermek, szülő, nagyszülő,
stb. – a név, születési hely és idő, anyja neve és a Taj szám megadásával.
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III. Blokk
Nyilatkozatok:
1‐5 pontok kitöltése kötelező
1. pont
Kérelmező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy háztartásában él‐e olyan személy
‐ aki után vagy részére magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak,
‐ aki fogyatékossági támogatásban részesül,
‐ aki gyermekét egyedülállóként neveli.
Amennyiben kérelmező személy egyedülálló, kitölthetővé válik ’Nyilatkozat’ elnevezésű lap, melynek
kitöltésével nyilatkoznia kell a gyermektartásdíj összegéről. Amennyiben a ’Nyilatkozat’ kitölthetővé
válik – annak kitöltése kötelező!
2. pont Kérelmező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy milyen jogcímen tartózkodik a lakásban.
3. pont Kérelmező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelemmel érintett lakásban
előrefizetős gáz vagy áramszolgáltatást mérő készülék működik‐e, amennyiben működik a támogatás
erre a közszolgáltatásra állapítható meg.

4. pont
Kérelmező személynek nyilatkoznia kell, hogy lakóhelyén vagy tartózkodási helyén él
életvitelszerűen. A támogatás arra a lakásra állapítható meg, ahol a kérelmező személy
életvitelszerűen él.
5. pont (nyílt vagy zárt ülés)
Kérelmezőnek kötelezően nyilatkoznia kell, hogy fellebbezését a Képviselő‐testület nyílt vagy zárt
ülés keretein belül tárgyalja meg.
IV. Blokk
Kérelem és az azt megalapozó vagyoni, jövedelmi kimutatás:
1. pont
Kérelmezőnek kötelezően nyilatkoznia kell, hogy a támogatást melyik, a lakhatással felmerülő
rendszeres kiadásra kéri:
‐ villanyáram fogyasztáshoz,
‐ vízfogyasztáshoz,
‐ gázfogyasztáshoz,
‐ szemétszállítás díjához,
‐ lakbérhez vagy albérleti díjhoz.
2. pont Nyilatkozat vagyontárgyakról
Jelölje X‐el amennyiben rendelkezik valamilyen vagyontárggyal – ingatlan (lakóépület, üdülő,
termőföld, telek), gépjármű, vagyonértékű jog (készpénz, megtakarítás, részvény, stb.) A négyzet
kitöltésével megnyílik a nyomtatvány „Vagyon” elnevezésű oldala, melynek kitöltésével tud
nyilatkozni a tulajdonában lévő vagyontárgyakról.
A vagyontárgyakra vonatkozó négyzet üresen hagyásával nemleges vagyonnyilatkozatot tesz.
Ha a lakóhelyeként szolgáló lakóépületen kívül más vagyontárggyal nem rendelkezik, nem szükséges
a vagyonnyilatkozat kitöltése.
3. pont Az összes vagyon becsült forgalmi értéke (Ft):
Automatikusan kitöltésre kerülő adat, a nyomtatvány generálja a vagyontárgyakra vonatkozó adatok
alapján.
4. pont Nyilatkozat jövedelmekről:
Jelölje X‐el amennyiben rendelkezik jövedelemmel. A négyzet kitöltésével megnyílik a nyomtatvány
„Jövedelem” elnevezésű oldala, melynek kitöltésével tud nyilatkozni az Ön és az Önnel közös
háztartásban élők jövedelméről.
A jövedelmekre vonatkozó négyzet üresen hagyásával nemleges jövedelemnyilatkozatot tesz.
5. pont Az összes egy főre eső jövedelem összege (Ft):
Automatikusan kitöltésre kerülő adat, a nyomtatvány generálja a jövedelmekre vonatkozó adatok
alapján.

6. pont és 7. pont
csatolt mellékletekre vonatkozó információk
6. pontban megadott, a becsatolt dokumentumok darabszámának meg kell egyeznie a 7. pontban
megadott elektronikus dokumentumok darabszámával.
A kérelemnyomtatványhoz kötelezően csatolandó mellékletek:
‐ a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelemigazolásai:
(munkabér, gyed, nyugdíj‐zöld rácsos papír+ folyószámla kivonat vagy postai csekk, amennyiben
munkanélküli, úgy a járási hivatal foglalkoztatási osztálya által kiállított számfejtési napló, árvaellátás
esetén is a nyugdíjfolyósító szerv által kiállított zöld rácsos igazolás, gyermektartásdíj‐bírósági végzés
vagy gyámhatósági egyezség)
‐16. életévét betöltött gyermek esetén iskolalátogatási igazolás
‐ villany‐, víz‐, gáz‐, hulladékszállítás számlájának másolata vagy bérleti szerződés
‐ gyermekelhelyezés és tartásdíj megállapítása ügyében hozott gyámhatósági egyezség vagy bírósági
végzés
V. Blokk
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek:
Elektronikus benyújtás esetén a település neve és a dátum megadása kötelező, papír alapú beadás
esetén aláírás nélkül érvénytelen.
NYILATKOZAT
Amennyiben a LAKFENN 02 nyomtatvány III. blokk 1. c.) pontjában úgy nyilatkozik, hogy egyedül álló
személyként egyedül neveli gyermeke(i)t, a ’Nyilatkozat’ lap kitöltése kötelező.
Kérelmező személyi adatai automatikusan betöltésre kerülnek a nyomtatvány I. blokkjából.
Kérelmező személynek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermekeinek szülőjétől külön él, a gyermekek a
saját háztartásában nevelkednek, valamint nyilatkoznia kell a gyermektartásdíj összegéről is.
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Jövedelem
VI. Blokk
A kérelmező jövedelmi adatai:
1.‐7. pontban kell jelölni kérelmező jövedelmét az adott sorban a jövedelemtípusoknak megfelelően,
amennyiben az adott jövedelemtípusból nincs jövedelme a kérelmezőnek, ott 0.‐Ft jövedelmet kell
feltüntetni.
8. pont
Automatikusan kitöltésre kerülő adat, a nyomtatvány generálja a jövedelmekre vonatkozó adatok
alapján.
VII. Blokk
A kérelmezővel közös háztartásban élő személyek jövedelmeire vonatkozó adatok:
A II. Blokkban megadott személyek jövedelmét kell feltüntetni az adott jövedelemtípus oszlopában.
Amennyiben az adott jövedelemtípusból nincs jövedelme a közös háztartásban élő személyeknek, ott
0.‐Ft jövedelmet kell feltüntetni.
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Vagyon
VIII. Blokk
Ingatlan vagyon
Az 1. ponttól ‐ 7. pontig megadott adatok egy vagyontárgyra vonatkozó nyilatkozatot tartalmazzák. A
Blokkon belül 2 vagyontárgy megadására van lehetőség, ha ennél több ingatlan vagyonnal
rendelkezik, az azokról szóló nyilatkozatot a „Vagyon” dinamikus lap tetszőleges számú kitöltésével
teheti meg.
IX. Blokk
Gépjármű vagyon
Az 1. ponttól ‐ 4 . pontig megadott adatok egy vagyontárgyra vonatkozó nyilatkozatot tartalmazzák. A
Blokkon belül 2 vagyontárgy megadására van lehetőség, ha ennél több ingatlan vagyonnal
rendelkezik, az azokról szóló nyilatkozatot a „Vagyon” dinamikus lap tetszőleges számú kitöltésével
teheti meg.
X. Blokk
Egyéb vagyon, vagyoni értékű jog (készpénz, megtakarítás, részvény, stb.):
A Blokkon belül 4 vagyontárgy megadására van lehetőség, ha ennél több egyéb vagyonnal
rendelkezik, az azokról szóló nyilatkozatot a „Vagyon” dinamikus lap tetszőleges számú kitöltésével
teheti meg.

