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1. melléklet a 10/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelethez 

 

KÉRELEM  

Lakáscélú támogatás igényléséhez 

 

 

Kérelmezők: ……………………………. ………………………………..  

Szül. hely, idő: ……………………………. ……………………………….. 

Anyja neve:  ……………………………. ……………………………….. 

Szig. Szám: ……………………………. ……………………………….. 

Lakcím:  ……………………………. ……………………………….. 

 

Munkáltató:  

Neve: ……………………………. ……………………………….. 

Címe: ……………………………. ……………………………….. 

 

Utolsó három hónap átlagjövedelme: 

 …………………………….. ………………………………… 

  

A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai: 

 

Név Szül. hely, idő Anyja neve jövedelem 

    

    

    

    

    

 

 



2 

 

 

A támogatás célja: 

Lakásépítési / lakásvásárlási / lakásvásárláshoz kapcsolódóan felújításra, épületgépészeti 

berendezések cseréjére* 

(*a megfelelőt kérjük aláhúzni) 

A támogatással érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 

………………………………………………………………………………………………… 

Nyilatkozom, hogy a lakásépítést, vásárlást az alábbi pénzeszközökből kívánom fedezni: 

 

Saját erő: …………………………………………………………………………………  

Hitelintézettől igényelt kölcsön összege: ………………………………………………... 

Folyószámla száma: ……………………………………………………………… 

Hitelintézet neve: ………………………………………………………………… 

Családok Otthonteremtési Kedvezménye: ……………………………………………….. 

Munkáltatói támogatás: 

 Visszatérítendő: …………………………………………………………………… 

 Vissza nem térítendő: ……………………………………………………………... 

 

A kérelem rövid indokolása, méltányolandó körülmények felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY  

 

- a tulajdonomban, házastársamnak/bejegyzett élettársamnak, kiskorú 

gyermekemnek a tulajdonában lakóingatlan, belterületi beépítetlen ingatlan 

nincs, illetve jelen kérelem benyújtását megelőzően sem volt; 
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- lakáscélú önkormányzati támogatást eddig nem vettünk igénybe; 

- egy főre eső havi nettó jövedelmünk a mindenkori öregségi nyugdíj három és 

félszeresét nem haladja meg. 

 

Tard, 20………………………………………. 

 

 

 ………………………………. ……………………………….. 

            Kérelmező         Kérelmező 

 

 

A kérelemhez mellékelni szükséges: 

 

Lakásépítés esetén: 

1. Jövedelemnyilatkozat (a szükséges igazolásokkal) 

2. A munkáltató arról szóló nyilatkozata, hogy a kérelmező munkaviszonyának, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyának megszüntetése nincs folyamatban 

3. Jogerős építési engedély másolata 

4. Nyilatkozat a támogatásban részesülők bankszámláiról 

5. Nyilatkozat azonnali beszedési megbízás adásáról 

6. Nyilatkozat adatváltozás bejelentési kötelezettségről 

7. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat 

8. Születendő gyermek vállalása esetén az erről szóló nyilatkozatot 

 

Lakásvásárlás esetén: 

1. Jövedelemnyilatkozat (a szükséges igazolásokkal) 

2. A munkáltató arról szóló nyilatkozata, hogy a kérelmező munkaviszonyának, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyának megszüntetése nincs folyamatban 

3. Adásvételi szerződés vagy előszerződés 

4. Nyilatkozat a támogatásban részesülők bankszámláiról 

5. Nyilatkozat azonnali beszedési megbízás adásáról 

6. Nyilatkozat adatváltozás bejelentési kötelezettségről 

7. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat 

8. Születendő gyermek vállalása esetén az erről szóló nyilatkozat 

 

Lakásvásárláshoz kapcsolódóan felújítására, épületgépészeti berendezések beszerzésére igényelt 

támogatás esetén: 

1. Jövedelemnyilatkozat (a szükséges igazolásokkal) 

2. A munkáltató arról szóló nyilatkozata, hogy a kérelmező munkaviszonyának, 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának megszüntetése nincs folyamatban 

3. Adásvételi szerződés vagy előszerződés 

4. Nyilatkozat a támogatásban részesülők bankszámláiról 

5. Nyilatkozat azonnali beszedési megbízás adásáról 

6. Nyilatkozat adatváltozás bejelentési kötelezettségről 

7. 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolat 

8. Születendő gyermek vállalása esetén az erről szóló nyilatkozat 


