
 

1. sz. melléklet 

 

KÉRELEM 

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata 7/2021. (XI.4.) számú önkormányzati rendeletéhez 

A lakáscélú támogatás iránti kérelem az adásvételi szerződés megkötését követő 3 hónapon belül 

nyújtható be.  

(2021. december 10. napjáig a 2020. július 31. napjától megkötött adásvételi szerződések is 

benyújthatóak.) 

 

Személyi adatok 

 Kérelmező Kérelmező 

          (házastárs) 

Név   

Születési név   

Születési hely   

Születési idő   

Anyja születési leánykori neve   

Családi állapot   

Állampolgárság   

Adóazonosító jel   

Lakóhely 

(állandó lakcím) 

  

Tartózkodási hely 

(ideiglenes lakcím) 

  

Telefonszám   

Bankszámlaszám   

 

Igénylőkkel együtt költöző személyek adatai: 

 

 Név Születési hely Születési 

idő 

Anyja 

születési neve 

Családi állapot Rokonsági fok 

1.  

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

2.  

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

3.  

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

4.  

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

5.  

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

6.  

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



 

 

 

 

Jövedelmi adatok: 

 

Jövedelmek típusai 
Igénylő 1. 

jövedelme 

Igénylő 2. 

jövedelme 
Családtagok jövedelme 

1. Munkaviszonyból munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

nettó jövedelem és táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

     

3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

érétkesítéséből, vagyoni értékű jog 

átruházásából származó jövedelem 

     

4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

     

5. A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások 

(GYED,GYES,GYET, családi pótlék, 

tartásdíj, stb.) 

     

6. Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátás (álláskeresési 

ellátások, stb.) 

     

7. Föld bérbeadásából származó jövedelem      

8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések stb.) 

     

9. Havi nettó jövedelem összesen      

 

Egy főre jutó havi nettó jövedelem:………………………..Ft./hó. 

(összes jövedelem / család létszáma) 

 

A kérelmező családi állapota: 

 egyedülálló 

 házastársával/élettársával  él együtt 

 

 

A lakáscélú támogatással vásárolt lakás címe: ___________________________________________ 

helyrajzi száma: ___________________________________________________________________

   

 

  



NYILATKOZATOK 

A megfelelő rész aláhúzandó! 

 

1. A saját magam, vagy családtagom tulajdonában lakás van: 

  

  Igen    Nem 

 

Amennyiben a válasz igen volt: 

1. az ingatlan tulajdonosának neve(i): .........................................................................................  

Az ingatlan címe, helyrajzi száma, megnevezése :………………………..…………………… 

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

Tulajdoni részarányok megjelölése: ............................................................................................  

Az ingatlan összértéke ...................................................................................................................  

 

2. az ingatlan tulajdonosának neve(i): .........................................................................................  

Az ingatlan címe, helyrajzi száma, megnevezése :………………………..…………………… 

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

Tulajdoni részarányok megjelölése: ............................................................................................  

Az ingatlan összértéke ...................................................................................................................  

 

2. Kijelentem, hogy az eladó nekem, vagy családom bármely tagjának – a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013.évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, (házastárs, az 

egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- 

és a nevelőszülő és a testvér) vagy élettársa. 

   

  Igen    Nem 

 

3. Vállalom, hogy a támogatás folyósítása esetén, a folyósítástól számított 5 évig saját magam és a velem 

együtt költöző családtagok a lakásban életvitelszerűen laknak. 

   

  Igen    Nem 

 

 

4. Tudomásul veszem, hogy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények és körülmények 

megváltozását annak bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles vagyok bejelenteni a 

Polgármesteri Hivatal felé. 

  Igen    Nem 

 

5. Tudomásul veszem, ha az eljárás során valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot teszek vagy a 

támogatás igénybevételével érintett lakást 5 éven belül lebontják vagy elidegenítik, vagy a támogatás 

folyósítását követő 5 év időtartam alatt a lakás nem a támogatott személy és család lakóhelyéül szolgál, 

akikre tekintettel a támogatást igénybe vették, vagy a lakás használatát harmadik személynek átengedik, 

azon használati vagy haszonélvezeti jogot alapítanak, vagy a lakást a lakáscéltól eltérően hasznosítják, 

akkor a folyósított összeget az igénybevétel napjától késedelmi kamattal növelten köteles vagyok 

visszafizetni. 

   

  Igen    Nem 

 

 



6. Kijelentem, hogy Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata felé nekem és a velem együtt költöző 

személyeknek, semmilyen köz- vagy egyéb tartozása nincs. 

   

  Igen    Nem 

 

 

Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő adatok valódiságát a hatóság ellenőrizze, a kérelemben 

szereplő adataimat az önkormányzat kezelje, illetve statisztikai célra felhasználja. Tudomásul veszem, 

hogy a támogatásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben 

megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg 

tekintetében.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

 ____________________ ,  ............... év ....................... hó ........ nap 

 

 

 

            _____________________________          ____________________________________ 

                              Kérelmező    Kérelmező 

 

 

 

 

Csatolandó: 

- az igénylők 1 hónapnál nem régebbi jövedelemigazolása, 

- eredeti vagy közjegyző által hitelesített adásvételi szerződés, 

- építés esetén eredeti építési engedély határozat. 

 

 

 

 


