DOROGI KOMMUNÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

KÉRELEM
„Dorogi lakóingatlanok hőszigetelése,
nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítésére”
SZEMÉLYI RÉSZ:
Kérelmező adatai

Kérelmező

Kérelmező házastársa

Név:
Leánykori név:
Születési hely, év, hó, nap:
Anyja neve.
Lakcíme: állandó
ideiglenes
Munkahelye:
Beosztása:
A kérelmező együtt élő, illetve eltartott családtagok:
Kapcsolata a
Név
Születési hely és idő
kérelmezővel

Foglalkozás

Jövedelem
Egyhavi nettó jövedelem
Főfoglalkozásból
Kérelmező:
Házastárs
Kérelmezővel egy
háztartásában élő családtag
Kérelmezővel egy
háztartásban élő családtag
Kérelmezővel egy
háztartásban élő családtag
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Egyéb tevékenységből
származó jövedelem

DOROGI KOMMUNÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Az igénylő vagy házastársa (élettartás) gyermektartást
………………………………………

nevű gyermek után kap vagy fizet *

………………………..Ft-ot

………………………………………

nevű gyermek után kap vagy fizet *

………………………..Ft-ot

………………………………………

nevű gyermek után kap vagy fizet *

………………………..Ft-ot

………………………………………

nevű gyermek után kap vagy fizet *

………………………..Ft-ot

A KÉRELMEZŐ LAKÁSHELYZETE (A kérelemmel érintett ingatlan adatai)
Általános adatok:
Az ingatlan címe:

……………………………………………………………………………….

Helyrajzi száma:

……………………..

Nagysága:

…….. …….m2

Szobaszáma:

…………...db

A KÉRELEM RÖVID LEÍRÁSA:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Hőszigetelés, hőtechnikai (azaz energia megtakarítást eredményező) felújítás esetén:
Az ingatlan építésének éve:

………………………………………..

A külső nyílászárók száma (ajtó + ablak)

db

Az ingatlan homlokzatának területe:
(teljes homlokzat felület – nyílászárók felülete:
A felújítás során felhasználni kívánt nyílászáró típusa:
A felhasználni kívánt nyílászáró hőátbocsátási
tényezője
A felújítás során felhasználni kívánt homlokzatvakolat
rendszer megnevezése:
A felújítást követően az ingatlan külső falának
hőátbocsátási tényezője:
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m3
……………………………………….
………………………………..W/m2K
………………………………………..
………………………………W/m2K

DOROGI KOMMUNÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

Költségvetés összege:

………...........................................Ft

Rendelkezése álló saját erő nagysága:

……………………………………..Ft

Igénylelt támogatás összege:

…………………………………….Ft

Fűtés korszerűsítés:
ÉGÁZ engedély szám:

……………………………………….

Költségvetés összege:

……………………………………..Ft

Rendelkezésre álló saját erő nagysága

……………………………………..Ft

Igényelt támogatás összege:

…………………………………..Ft

EGYÉB KÖZLENDŐK:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
NYILATKOZAT
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon leírt és aláhúzott adatok
a valóságnak megfelelnek
Tudomásul vesszük, hogy valótlan adat közlése, aláhúzása a hatóság félrevezetésének
minősül.
Hozzájárulunk, hogy személyi adatainkba Dorog Város Képviselő-testületének tagjai, a nem
képviselő bizottsági tagok, valamint a Kommunális Közalapítvány Kuratóriumának tagjai
feldolgozás céljából betekinthessenek.
Kelt., …………………………………….., ………..év…………………………..hó…………...nap

………………………………………………..
igénylő

…………………………………………………..
Házastársa, élettársa

Sz.ig.száma:………………………………

Sz.ig.száma:………………………………..

*A megfelelő részt kérjük aláhúzni!

3

DOROGI KOMMUNÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY
2510 Dorog, Bécsi út 79-81.

A kérelem mellékletei:

-

Az igénylő és vele egy háztartásban élők jövedelemnyilatkozatai
Nyugdíjas esetén nyugdíjszelvénye
Munkanélküli esetén munkanélküliségre vonatkozó igazolás

-

Az ingatlan tulajdoni lapja (30 napnál nem régebbi)

-

Fűtéskorszerűsítés esetén ÉGÁZ által engedélyezett tervrajz és másolati példánya

-

Tömblakás esetén a társasház hozzájárulása a kémény használatához, illetve
kémény építéséhez

-

Kémény építés esetén jogerős építési engedély, amennyiben szükséges

-

Költségvetés

-

Hőtechnikai felújítás esetén az ingatlan alaprajza és homlokzati rajza (vázlatrajz
szinten)

-

Hőtechnikai felújítás esetén a felhasználni kívánt anyagok műbizonylatai
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