
KÉRELEM 
A lakáscélú helyi támogatások tárgyában 

Kérelmező neve:…………………………………………………………………………………………………. 

Leánykori név: …………………………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………… 

Állandó lakóhely: ………………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely: ……………………………………………………………………………………………… 

Kérelmezővel közös háztartásban élő vagy vele együtt költöző személyek: 

Név: ………………………………………….szül. idő: ……………………………………………… 

Név: ………………………………………….szül. idő: ……………………………………………… 

Név: ………………………………………….szül. idő: ……………………………………………… 

Név: ………………………………………….szül. idő: ……………………………………………… 

Név: ………………………………………….szül. idő: ……………………………………………… 

Vásárolni/építeni/átalakítani stb. kívánt ingatlan: 

 címe: …………………………………………………………………………………………………….

 alapterülete: ……………………m
2

 szobák száma: ………………

 tulajdonosa(i) neve, címe: ………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 bővítés esetén a létrejövő helyiség(ek) megnevezése, mérete: ……………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

A vételár vagy építkezés/átalakítás/felújítás stb. költsége: ……………………………… Ft 

Meglévő saját erő: ………………………………….. Ft 

Az igényelt támogatás tárgya: •lakásépítés, •lakásvásárlás, •emeletráépítés, •tetőtér-beépítés, 

•lakásbővítés, •lakásfelújítás, •korszerűsítés (a megfelelő rész aláhúzandó)

Az igényelt támogatás mértéke (max. a vételár v. költség 60%-áig terjedhet):

……………………….. Ft 

A kamatmentes kölcsön vállalt törlesztési ideje (500.000 Ft-ig max. 5 év, 500.000 Ft. fölött max.10 év): 

………………………. év          vagy        max. …………………. Ft/hó     

Jelenlegi szociális és jövedelmi helyzet, valamint a támogatási igény rövid leírása: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 



………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Biatorbágy,……….év …………………..hónap………..nap 

 

 

 

       ………………………………………………… 

           kérelmező aláírása 

 

Csatolandó mellékletek: 

a) kereseti igazolást; 

b) építés esetén a jogerős építési engedélyt; 

c) vásárlás esetén a Földhivatal érkeztető bélyegzőjével ellátott adásvételi szerződést; 

d) egyéb jogcím esetén a tervező vagy a kivitelező által készített költségvetést; 

e) amennyiben a kérelmező a munkáltatótól vagy pénzintézettől kölcsönt, lakásépítési kedvezményt, 
adó-visszatérítési támogatást kapott, annak igazolását; 

f) a pénzbeli megtakarítást hitelt érdemlő módon bizonyító pénzintézet által kiadott igazolást; 

g) nyilatkozatot kérelmezőtől, valamint a vele együtt élő vagy együtt költöző személyektől arra 
vonatkozóan, hogy a az Önkormányzat a törvény keretei között a személyes adatait – melyet az 
Önkormányzat a támogatás elbírálásához kér – jogosult kezelni és nyilvántartani; 

h) nyilatkozatot az ingatlan valamennyi tulajdonosától, hogy a kérelem pozitív elbírálása esetén az 
Önkormányzat javára a jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzájárulnak; 

i) – amennyiben az ingatlanra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásba már korábban elidegenítési 
és terhelési tilalmat jegyeztek be –, a tilalom jogosultjának nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul az 
Önkormányzat javára további jog bejegyzéséhez. 

j) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy – a támogatás megítélése esetén – a szerződés 
megkötéséhez két készfizető kezest biztosít. 

k) társasházban lakó kérelmező esetén a közös képviselőnek vagy az intézőbizottság elnökének 
nyilatkozatát arról, hogy a tervezett építkezésről, felújításról értesült. 

 
 
 


