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Szegvári Közös  

Önkormányzati Hivatal 

 

S z e g v á r 

Szabadság tér 2. sz. 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... és neje/élettársa Szegvár, .....................................u. .......  

 

szám alatti lakos/ok/ lakásépítési, -vásárlási, -bővítési  támogatás iránti kérelme 
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I.  1./ Igénylő neve: .................................................................................................................. 

    2./ Szül. helye, ideje: ............................................................................................................ 

    3./ Lakcíme: …………………………………...................................................................... 

    4./ Családi állapota (megfelelő válasz aláhúzandó): 

      a.) nőtlen   b.) hajadón  c.) házas      d.) élettársi kapcsolat      e.) elvált       f.) özvegy 

    5./ Jelenlegi lakása kinek a tulajdona: ................................................................................... 

        A lakás szobáinak száma: .........., az igénylő által használt szobák száma: ............. 

        Milyen jogcímen lakik a lakásban: .................................................................................... 

    6./ Tartásban lévő kiskorú gyermekek neve és születési ideje: 

         ........................................................................................................................................ 

         ........................................................................................................................................ 

         ........................................................................................................................................ 

         ........................................................................................................................................ 

    7./ Egy gyermekes vagy gyermektelen fiatal házasok esetében a vállalt gyermekek száma 

         ........................................................................................................................................ 

    8./ Igénylő foglalkozása: ........................................................................................................ 

    9./ Igénylő munkahelyének megnevezése: ………………………………………………… 

    10./ Igénylő havi nettó jövedelmének:  

          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 

          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 

          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 

          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 

  11./ Vagyoni helyzete: (gépkocsi, annak típusa, forgalomba helyezés éve, ingatlan stb.)  

         ........................................................................................................................................ 

         ........................................................................................................................................ 

  12./ Igénylő telefonszáma, e-mail címe: …………………………………………………… 

  

II. 1./ Igénylő házastársának neve: ........................................................................................... 

     2./ Születés helye, ideje: ...................................................................................................... 

     3./ Munkahelye: .................................................................................................................. 

     4./ Foglalkozása: ................................................................................................................. 

     5./ Havi nettó jövedelmének:  

          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 
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          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 

          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 

          Jogcíme: ………………………………………. Összege: ……………………. Ft 

      

    6./ Vagyoni helyzete (gépkocsi, annak típusa, forgalomba helyezés éve, ingatlan stb.) 

          ....................................................................................................................................... 

III. 1./ A családdal együtt költöző, más kereső személyek: 

          ...................................................................................................................................... 

      2./ Munkahelye: ................................................................................................................. 

      3./ Foglalkozása: ................................................................................................................ 

      4./ Nettó jövedelme: .......................................................................................................... 

      5./ Vagyoni helyzete (gépkocsi, annak típusa, forgalomba helyezés éve, ingatlana stb.) 

           ..................................................................................................................................... 

      6./ Rokonsági fok: ……………………………………………………………………… 

 

IV. 1./ A család egy főre eső nettó jövedelme: ......................................................................... 

           (A család összes nettó jövedelme/családtagok száma) 

V.   1./ Munkáltatói támogatásban részesülnek-e? ................................................................... 

           Ha igen, annak összege: .............................................................................................. 

 

VI.) A kérelmező(k) jelenlegi lakókörülménye: 

 

A./ A lakáshasználat jogcíme: 

a.) saját tulajdon 

b.) bérlakás önkormányzati tulajdonban 

c.) bérlakás magántulajdonban 

d.) albérlet 

e.) ágybérlet 

f.) szívességi lakáshasználat 

g.) családtag 

h.) egyéb: ……………………………… 

 

B./ A lakás komfortfokozata: 

a.) összkomfortos       b.) komfortos      c.) félkomfortos        d.) komfort nélküli 

 

C./ A lakás alapterülete: …………………….. m2 

 

D./ A lakás helyiségei: 

Szoba: ……………….., konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra, egyéb: ……………………… 
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…………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

2./ Hogyan szándékoznak megoldani lakásproblémájukat, amelyhez támogatást kérnek? 

            (A megfelelő aláhúzandó!) 

            a./ építéssel: tul. lap száma: ..............................             hrsz.: ..................................... 

            b./ családiház vásárlással: ............................................................ utca ............. szám 

  c./ toldaléképítéssel: tul. lap száma: .........................     hrsz.: ..................................... 

            d./ emeletráépítéssel: tul. lap száma: ........................     hrsz.: ..................................... 

            e./ tetőtérbeépítéssel: tul. lap száma: ........................     hrsz.: ..................................... 

            f./ nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá alakításával: 

    tul.lap száma: ........................      hrsz.: .................................... 

    tul.lap száma: ........................      hrsz.: .................................... 

 g./ meglévő ingatlan bővítésével:  

    tul.lap. száma: ……………..     hrsz.: ……………………… 

 

       3./ A lakáshoz jutás költsége:      ...................................... Ft 

       4./ Saját erő összege: 

 a./ készpénz, takarékbetét:      ....................................... Ft 

 b./ munkáltatói támogatás összege:     ....................................... Ft 

 c./ anyag:        ....................................... Ft 

 d./ saját munkavégzés:      ....................................... Ft 

       5./ A lakásszerzéshez milyen összegű pénzintézeti 

 hitelt kívánnak felvenni?     ....................................... Ft 

       6./ Egyéb kedvezmény (pl. CSOK) összege:   ………………………... Ft 

       6./ Az igényelt helyi támogatás: 

 - kamatmentes kölcsön összege:     ....................................... Ft 
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Indokolás a támogatás igényléséhez: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

A KÉRELEM ELBÍRÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES EGYÉB ADATOK:  

 

1. A kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezik, illetve rendelkezett-e önálló, 

beköltözhető ingatlantulajdonnal, vagy tulajdoni hányaddal? (Ezt a kérdést csak 

lakásvásárlás, vagy lakásépítés támogatása iránti kérelem esetén kell megválaszolni!) 

 

   IGEN     NEM 

 

2. A kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezett-e szegvári önkormányzati bérlakásra 

vonatkozó bérleti joggal?  

 

   IGEN     NEM 

 

3. Ha a 2.) pont alatti kérdésre igennel válaszolt, kérjük, jelölje meg a lakásbérleti jogviszony 

megszűnésének okát: 

 

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

4.) Kérelmező vagy házastársa/élettársa kapott-e már támogatást lakásvásárlásra, -építésre, -

bővítésre?  

 

   IGEN     NEM 

 

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben leírt adatok a 

valóságnak megfelelnek, az ott szereplő összegen kívül egyéb jövedelemmel nem 

rendelkezünk. 
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Hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben feltüntetett, vagy hiánypótlási felhívást követően 

közölt személyes adataimat, valamint hozzátartozóim adatait a kérelem elbírálása, illetve az 

eljárás lefolytatása érdekében Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

Oktatási, Kulturális és Szociális Bizottsága és a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal 

Igazgatási Osztálya kezelje.  

 

Tudomásul veszem, hogy a támogatást a mindenkori törvényes kamat felszámolásával egy 

összegben vissza kell téríteni, ha utólag megállapítást nyer, hogy a támogatásban részesülő 

család valótlan adatok közlésével jutott a támogatáshoz. 

 

Tudomásul veszem, hogy a kamatmentes kölcsön odaítélését követően a tulajdonomat képező 

(kérelemben megjelölt) ingatlanra az önkormányzat javára szólóan, a kamatmentes kölcsön 

összegének mértékéig, a törlesztés időtartamára jelzálogjog, valamint  elidegenítési és 

terhelési tilalom kerül bejegyzésre. 

 

 

 

 

Csatolandó mellékletek: 

 

1./ Hivatalos jövedelmi igazolások (nettó jövedelemről) 

2./ Adásvételi szerződés vagy előszerződés 

3./ Építési engedély határozat 

4./ Lakásbővítés esetén költségvetés, műszaki leírás 

5./ Amennyiben korábban volt házassága, a házasság felbontását és a vagyonközösség   

     megosztására vonatkozó bírósági ítélet, továbbá a gyermektartásdíj összegére vonatkozó  

    irat. 

 

 

Szegvár, ..................................... 

 

 

...................................................     .......................................... 

        igénylő aláírása               igénylő aláírása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


