
 

KÉRELEM 
 

Letelepedési támogatás igényléséhez 

 

  IGÉNYLŐ 
HÁZASTÁRS 

(ÉLETTÁRS) 

1. NÉV:   

2. Születési név:   

3. Anyja neve:   

4. Születési hely, idő:   

5.  Személyazonosító jel:   

6. Adóazonosító jel:   

7. Lakcím:  lakóhely:   

                 tartózkodási hely:   

9. Munkahely:   

10. Munkaviszony kezdete:   

11. 
Egy havi nettó jövedelem 

(főfoglalkozásból eredő): 

  

11/A 

Egyéb (főfoglalkozáson kívüli) 

tevékenységből eredő 

jövedelem: (másodállás, 

mellékfoglalkozás, stb.): 

  

11/B Családi pótlék összege:   

11/C 
Gyermektartás, árvaellátás, 

stb: 

  

 

ÖSSZES HAVI 

JÖVEDELEM: 

(11+11/A+11/B+11/C együtt)  

  

 
12. A kérelmező-(k): egyedülálló  nem egyedülálló  (megfelelő aláhúzandó) 

 Házasságkötés ideje:  ………………………………………….. 

 Élettársi viszony kezdete: …………………………………….. 

 

13. Családtagok száma: .............. fő 

  

 Családtagok adatai: 

 

 név: ………………………………… születési ideje: …………………. 

 név: ………………………………… születési ideje: …………………. 

név: ………………………………… születési ideje: …………………. 

név: ………………………………… születési ideje: …………………. 
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név: ………………………………… születési ideje: …………………. 

14. A kérelmező(-k)nek volt-e már lakása? 

 

- az igénylés helyén:   igen  nem 

- más településen   igen  nem, ha igen hol……………………….. 

A kérelmező(-k)nek jelenleg van-e a tulajdonában ház/lakás: 

igen nem    Ha igen hol ………………………………………………………………………… 

 

15. RÉSZESÜLT-E az igénylő, házastársa (élettársa), vele együtt költöző családtagja már 

önkormányzati támogatásban: 

 

 IGEN   NEM 

 Ha igen, összege: …………… Ft 

                ideje:     ……………… 

16. A támogatást a kérelmező( -k): 

  

 1. lakás építéséhez 

 2. lakás vásárlásához 

 igényli. 

 

17. LAKÁS ÉPÍTÉS esetén az ingatlan jellemző adatai: 

 

 - Az építkezés pontos helye: Hejőkürt, ………………….. utca, ………. házszám, 

     …………… helyrajzi szám 

 

 - Az ingatlan tulajdonosa: ……………………………………………………………... 

 

 - Lakás alapterülete összesen: …………………. m2 

 

 - Építési engedély száma: …………………………… 

 

18. LAKÁS VÁSÁRLÁS esetén a lakás jellemző adatai: 

- Megvásárolni kívánt lakás pontos címe: Hejőkürt, …………………….. utca, ......... házszám,  

 - Helyrajzi száma: …………………… 

 - Vételára: ……………………………… Ft 

 - A lakás vásárlásának időpontja: …………………. 

 - Lakás nagysága: ……………. m2 

20.  EGYÉB közlendők: 

 

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

   

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

 

 

 ………………………………………………………………………………………………………… 
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N Y I L A T K O Z A T 

 

- Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben szereplő 

nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek.  

- Tudomásul vesszük, hogy valótlan adat közlése a hatóság félrevezetésének minősül, és a 

hatályos önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a biztosított támogatást 

azonnal és egyösszegben, kamataival együtt vissza kell fizetni. 

- Nyilatkozunk, hogy a támogatást kizárólag a megjelölt célra használjuk fel, tudomásul 

vesszük, hogy más célra történő felhasználás a támogatás visszafizetésével jár.  

- Hozzájárulunk ahhoz, hogy e nyomtatványon feltüntetett személyes adatainkat, 

hozzátartozóink személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából 

kezeljék. 

- Feltétlen hozzájárulásukat adjuk ahhoz, hogy a támogatással vásárolt vagy épített lakásra 

vagy lakóházra a vissza nem térítendő támogatás mértékéig jelzálogjog, elidegenítési és 

terhelési tilalom kerül bejegyzésre az Önkormányzat javára 5 éves időtartamra. 

- Lakásépítés esetén:  

Nyilatkozunk, hogy a támogatásról kötött megállapodás megkötésének keltétől számított 

négy éven belül a lakóházat felépítjük és a felépített lakóházra használatbavételi engedélyt 

szerzek/-ünk.  

igen nem 

 

Hejőkürt,       20………év …………….. hó …… nap 

 

 

 

 …………………………………. ………………………………. 

 IGÉNYLŐ HÁZASTÁRS (ÉLETTÁRS) 
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A KÉRELEMHEZ AZ ALÁBBI MELLÉKLETEKET KÉRJÜK CSATOLNI: 

- tulajdoni lap másolata 

- adásvételi szerződés egy eredeti példánya 

- munkáltató arról szóló nyilatkozata, hogy a kérelmezők munkaviszonyának, 

munkaviszonyra irányuló egyéb jogviszonyának megszüntetése nincs folyamatban 

- keresőnként 3 hónapnál nem régebbi havi nettó jövedelemről szóló igazolást, 

- egyéb jövedelemről szóló igazolásokat, 

- gyermeknevelési támogatásról (családi pótlékról) Magyar Államkincstár által kiállított 

igazolást, 

- gyermeket egyedül nevelő személyek esetén: válásról szóló bírósági végzés másolatát, 

gyermekelhelyezésről szóló irat másolatát, gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát, 

- iskolalátogatási bizonyítványt 18 év feletti gyermekről, 

- lakás vásárlás esetén: 6 hónapnál nem régebben megkötött adásvételi szerződést,  

- építés esetén: jogerős építési engedélyt. 

- személyazonosító igazolván, lakcímkártyák másolatát 

- házassági anyakönyvi kivonatot, élettársi kapcsolatról szóló teljes bizonyító erejű 

magánokiratot 

 

KÉRJÜK a kérelem PONTOS kitöltését és a szükséges mellékletek csatolását! 


