
Igénylőlap  
a távhő- vagy gázártámogatás megállapításához 

 
I. Alapadatok 

1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: 
Neve: ........................................................................................................................................... 
Születési neve: ............................................................................................................................. 
Anyja neve: ................................................................................................................................. 
Születési hely, év, hó, nap: .......................................................................................................... 
Lakcíme: ...................................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

 

2. A kérelmezővel együtt élő személyek adatai: 

 Név  Születési idő Rokonsági kapcsolat 

3. Jövedelmi adatok: 

 A jövedelem típusa  
Kérelmező

A kérelmezővel együtt élő személyek 

1. Keresőtevékenységből
származó jövedelem 

 

2. Gyermekgondozási 
támogatásból származó 
jövedelem 

 

3. Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások 

 

4. Önkormányzat és 
munkaügyi szervek által 
folyósított ellátások 

 

5. Egyéb jövedelem  

Összes jövedelem 
 

4. Kérjük jelölje X-szel, hogy milyen támogatást kíván igénybe venni! 
□ távhő-szolgáltatási támogatást kívánok igénybe venni 
□ gázártámogatást kívánok igénybe venni 



II. A gázártámogatás igénylése esetén kitöltendő adatok 

A támogatás igénylésének jogcíme: 
□ nagycsaládosként részesülök családi pótlékban 
□ magasabb összegű családi pótlékban részesülök 
□ fogyatékossági támogatásban részesülök 
A gázszolgáltató megnevezése: 
A gázmérő azonosító száma: ........................................................................................................ 
Önálló gázmérővel nem rendelkező társasházi fogyasztó esetén a közös költséget megfizető személy neve: 
............................................................................................................................... 

III. A távhőtámogatás igénylése esetén kitöltendő adatok 

A támogatás igénylésének jogcíme: 
□ nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülök 
□ nagycsaládosként részesülök családi pótlékban 
□ magasabb összegű családi pótlékban részesülök 
□ fogyatékossági támogatásban részesülök 
Nyugellátásban, baleseti nyugellátásban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy esetén, a nyugdíjfolyósítási 
törzsszáma: .................................................................................................... 
Nagycsaládos, magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy 
esetén a folyósító szerv: 
a családtámogatási kifizetőhely / a Magyar Államkincstár ............................... Területi Igazgatósága (a 
megfelelő aláhúzandó). 
Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri, és a családi pótlékot a 
családtámogatási kifizetőhely folyósítja): ................................................................... 
A folyószámlát vezető pénzintézet neve: ..................................................................................... 

IV. Nyilatkozatok 
□ Tudomásul veszem, hogy amennyiben a gázfogyasztás a háztartásban 2006. évben a 170 000 MJ-t 

meghaladja, a gázártámogatást vissza kell fizetnem. 
□ A jogosultság elbírálásához szükséges adatkezeléshez hozzájárulok. 
□ Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben feltüntetett adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

Dátum: ......................év ...........................hó ..........nap 

 

................................................ 
kérelmező


