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KÉRELEM
LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ, VÁSÁRLÁSÁHOZ ÉS BŐVÍTÉSÉHEZ
NYÚJTANDÓ HELYI TÁMOGATÁSHOZ
I. A kérelmezők adatai:
Igénylő:
Neve:........................................................................................................................................
Születéskori neve:.....................................................................................................................
Anyja neve:...............................................................................................................................
Születési helye és ideje:............................................................................................................
Állandó lakcíme:......................................................................................................................
Tartózkodási helye:..................................................................................................................
TAJ szám:..........................................................
Állampolgárság:................................................
Családi állapot:..................................................
Telefonszám:.....................................................................................................

Igénylő házastársa/élettársa:
Neve:........................................................................................................................................
Születéskori neve:.....................................................................................................................
Anyja neve:...............................................................................................................................
Születési helye és ideje:............................................................................................................
Állandó lakcíme:......................................................................................................................
Tartózkodási helye:..................................................................................................................
TAJ szám:..........................................................
Állampolgárság:................................................
Családi állapot:..................................................
Telefonszám:.....................................................................................................
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II. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai
A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Anyja neve

Születési hely,
idő

Rokonsági fok

TAJ szám

III. A megvásárolandó vagy építendő ingatlan pontos adatai:
A támogatás célja
•

lakás építés

•

ingatlan vásárlás

•

ingatlan bővítés

Lakásépítés esetén az ingatlan jellemző adatai:
Az építkezés pontos helye:..........................................................................................................
Építési engedély száma, jogerőre emelkedésének napja:............................................................
Lakás alapterülete:...................................................
Ingatlanvásárlás esetén az ingatlan jellemző adatai:
A megvásárolni kívánt ingatlan pontos címe: …........................................................................
Az adásvételi szerződés megkötésének napja: ….......................................................................
Lakás alapterülete: …..............................................
Ingatlanbővítés esetén az ingatlan jellemző adatai:
A bővíteni kívánt ingatlan pontos címe: …........................................................................
Építési engedély száma, jogerőre emelkedésének napja:............................................................
Lakás alapterülete (bővítéssel együtt): …..............................................
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Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatást azonnal és kamattal
növelten vagyok köteles visszafizetni.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adataimnak az eljárás során történő felhasználásához.
Kijelentem, hogy nem rendelkezem és a velem együttköltöző családtagok sem rendelkeznek
üdülőtelek vagy üdülőtulajdonnal, illetve a tulajdoni részarányuk az ½ -et nem haladja meg.
Kelt:………………………….
...................................................
Kérelmező aláírása

A kérelemhez csatolni kell:
1. Munkaviszony vagy egyéb jövedelemszerző jogviszony igazolását,
2. Lakás, ház vásárlása esetén, a támogatási kérelem beadásától számított 1 éven belül
kötött, közjegyző által készített vagy ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés
másolatát,
3. Az épített vagy vásárolt lakás, ház hasznos alapterületének hitelt érdemlő igazolását,
4. A lakás, családi ház bővítési tervdokumentációját.

