Melléklet a 16/2017. (IX. 29.) sz. rendelethez
A KÉRELMET PONTOSAN,
NYOMTATOTT BETŰVEL
KÉRJÜK KITÖLTENI!
KÉRELEM
A LAKÁSHOZ JUTÓK HELYI TÁMOGATÁSÁNAK ODAÍTÉLÉSÉHEZ
1.1Kérelmező adatai:
Neve:

………………………………………….

Születési neve:

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

Születési hely, idő:

………………………………………….

Anyja neve:

………………………………………….

Állampolgársága:

………………………………………….

Családi állapota:

………………………………………….

Lakóhelye:

………………………………………….

Tartózkodási helye:
………………………………………….
(Tartózkodási helyet csak abban az esetben kell kitölteni, ha az nem azonos a lakóhellyel.)
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ….............................................................
1.2 Kérelmező házastársának, élettársának adatai:
Neve:
………………………………………….
Születési neve:

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

Születési hely, idő:

………………………………………….

Anyja neve:

………………………………………….

Családi állapota:

………………………………………….

Állampolgársága:

………………………………………….

Lakóhelye:

………………………………………….

Tartózkodási helye:
………………………………………….
(Tartózkodási helyet csak abban az esetben kell kitölteni, ha az nem azonos a lakóhellyel.)
2. Mely formulához igényelnek támogatást?

Lakásvásárlás
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(a megfelelő rész aláhúzandó)

Lakásépítés
Telekvásárlás

3.1. Jelenlegi lakásukban milyen jogcímen lakik / laknak?
(a megfelelő rész aláhúzandó)
tulajdonos résztulajdonos bérlő családtag
3.2. Volt-e, vagy jelenleg van-e a saját vagy házastársa, illetve élettársa tulajdonában lakás
vagy lakrész, ha igen, az haszonélvezeti-, özvegyi-, használati joggal terhelt-e?
…………………………………………………………………………………………
3.3. Korábban utaltak-e ki az Ön vagy házastársa / élettársa részére tanácsi, önkormányzati
bérlakást, bérlőként vagy bérlőtársként?……………….
3.4. Részesült-e Ön vagy házastársa / élettársa, a volt városi tanács vagy az önkormányzat
által nyújtott vissza nem térítendő támogatásban vagy kamatmentes kölcsönben? Ha igen,
mikor és milyen összegben?
…………………………………………………………………………………………
3.5. A lakás eladója közeli hozzátartozója-e a vásárlónak /vásárlók valamelyikének?
(közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és
a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér)
Igen
Nem
Ha igen, kinek, milyen minőségben:………………………………………………………….
4. CSAK LAKÁSVÁSÁRLÁS ESETÉN :
Hány szobás a lakás?

………………………………………………

Utca, házszám, helyrajzi szám.:………………………………………………
Ön milyen tulajdoni hányaddal fog rendelkezni a vásárolt lakásban?………………….
Kik és milyen arányban rendelkeznek az ingatlanon még tulajdoni hányaddal?……….
…………………………………………………………………………………………..
5. CSAK LAKÁSÉPÍTÉS ESETÉN :
Van-e megnyitott építési napló? (Ha igen kérjük mellékelje annak „Összesítő lapját” és „az
épület helyiség listáját”.
…………………………………………………………………………………………..
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Az építkezés helye (utca, házszám, tulajdoni lap száma, hrsz):
…………………………………………………………………………………………...
Amennyiben a területen korábban építmény állt, az építési hatóság által, a bontás után
kiadott hatósági bizonyítvány száma:…………………………...
A lakás milyen készültségi állapotban van: (%)?…………………(csak építés esetén)
Rendelkezik-e „használatba vétel tudomásul vételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal”, vagy
erre vonatkozó bejelentést tett-e az építési hatóságnál?
Ha igen, annak száma és kelte:……………………………………………………….
Hány szobás a lakás? ………………………….(csak építés esetén)
6. CSAK TELEKVÁSÁRLÁS ESETÉN :
Az építési telek címe: Berettyóújfalu, …………………………………………………..
Helyrajzi száma:…………………………………………………………………………
A telek forgalmi értéke:……………………………………. Ft.

7. A KÉRELMEZŐ KÖRÜLMÉNYEINEK LEÍRÁSA
7.1. Összes együtt költöző, közös háztartásban élő családtagok száma:………………. Fő
Név

Születési idő

Családi
kapcsolat

Munkahely

Foglalkozás
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7.2. Speciális körülmények, melyek figyelembe vételét kérem az elbírálás során:
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
7.3. A kérelmező jelenlegi lakáskörülménye, a kérelmező által fontosnak tartott tények
közlése:
…......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek.
Berettyóújfalu, 202…év.………………….hó.…..nap.

…………………………….
kérelmező aláírása

…………………………….
kérelmező házastársának vagy
élettársának aláírása

Mellékletként csatolandók:
1. Lakásvásárlás esetén ügyvéd által ellenjegyzett adásvételi szerződés vagy előszerződés
2. Lakás építés esetén a megnyitott építési napló „Összesítő lapja” és „az épület helyiség
listája”
3. Gyermek születése esetén születési anyakönyvi kivonat
4. Házastársak esetében házassági anyakönyvi kivonat
5. Pénzintézeti igazolás (ha a kérelmező indokai alapján releváns)
6. Gyermekek otthongondozási díjának megállapításáról szóló határozat (ha a kérelmező
indokai alapján releváns)

