
 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató - LAK6 Program 2022 

 

Örömmel jelezzük, hogy az EMMI által támogatott LAK6 Program idén is folytatódik.  

Nagyon fontos, hogy a program keretében továbbra is kizárólag hat kategóriában tudunk 

segítséget nyújtani:  

1. Közüzemi díjtartozásokban történő segítségnyújtás  

2. Közös költség hátralékok rendezése  

3. Albérleti díj, szállásdíj rendezésben nyújtott támogatás  

4. Lakbérhátralékok rendezése  

5. Szociális alapú lakóhely-megtartó támogatások, helyreállítási munkák, lakhatóvá tétel, 

közműszolgáltatások bekötése, visszakötése  

6. Egyéb, speciális lakóhely megőrzési támogatások (pld steril szoba kialakítása, 

akadálymentesítés)  
Nagyon fontos, hogy mindenki az új, 2022. évi nyomtatványokat használja, ellenkező esetben 

nem tudjuk feldolgozni, újra ki kell tölteni. 

Kérelem felterjesztése:  

- A kérelmet az ügyfél saját maga kell, hogy megírja, aláírja. Hivatalos szerv és karitász 

ajánlása nem fogadható el pecsét nélkül.  

- Nagyon fontos, hogy a kérelemre vonatkozó szolgáltatói számlák, csekkek, felszólító 

levelek ne legyenek egy hónapnál régebbiek! 

- A bevételeket, kiadásokat pontosan kell feltüntetni! 

- Csak friss, aktuális hátralékigazolás fogadható el, melyen többek közt rajta van a 

felhasználó azonosítója, a szolgáltató pontos neve, bankszámlaszáma és adószáma.  

- Ha a közüzemi számlák nem a kérelmező nevére szólnak, a tényállást igazolni kell 

(bérleti szerződés, rokoni kapcsolat stb.)  

- Az adatkezelési nyilatkozatot (GDPR) minden kérelmezővel ki kell töltetni, alá kell 

íratni, le kell tanúzni. Ennek hiányában a kérelmet nem tudjuk befogadni!  

- Minden esetben nyilatkoztassuk a kérelmezőt, hogy támogatásunkat követően mindent 

elkövet hátralékai felhalmozódása ellen. Ezt a nyilatkozatot az ügyfél kézzel írja meg, saját 

szavaival. A nyilatkozatot kérjük a kérelemhez mellékelni.  

- A szociális alapú lakóhely megtartó támogatásoknál, helyreállítási munkálatoknál, 

speciális támogatásoknál pedig elengedhetetlen a kiindulási helyzet, illetve a megvalósulás 

folyamatának fényképes dokumentálása.  

Bírálat után: Bírálat után az országos központban történik. 

 

Sikeres, eredményes munkát kívánunk, Isten áldásával 
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