
                                                                KÉRELEM 

Mágocs Város Önkormányzatának az első lakáshoz jutás támogatásáról szóló 

 6/2016. (IV. 28.) rendeletéhez  

 

 

1. Az igénylők adatai 

Kérelmező: 

Neve: …………………………………………… születési neve: .................................................  

Születés helye ideje:  ............................................... anyja neve: ....................................................  

Lakóhely:  .......................................................................................................................................  

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

Személyi igazolvány száma: …………………………………. 

Elérhetősége:(a telefonszám megadása nem kötelező): …………………………………………... 

Házastárs, élettárs: 

Neve: ……………………………………………születési neve: .......................................................  

Születés helye ideje: ................................................ anyja neve: ........................................................  

Lakóhely: ............................................................................................................................................ . 

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

Személyi igazolvány száma: ………………………………………….. 

Elérhetősége (a telefonszám megadása nem kötelező):…………………………………………… 

 

 

Házassági anyakönyvi kivonat száma:……………….kelte:……………. 

 

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



2. Az igénylők jövedelmi viszonyai: 
 

Kérelmező:  

 

Munkahely neve, címe:……………………………. 

 

Egy havi nettó jövedelme: ……………………..Ft 

 

Házastárs/élettárs:  

 

Munkahely neve, címe:……………………………. 

 

Egy havi nettó jövedelme: ……………………..Ft 

 

 

3. Az igénylők vagyoni viszonyai: 

 

a) Az igénylők, valamint vele közös háztartásban élő személyek tulajdonában lévő 

ingatlanok címe, rendeltetése, tulajdoni hányada valamint annak a forgalmi értéke: 

 

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

 

 

4. Támogatás célja: 

 

a) ingatlan vásárlása 

b) ingatlan építése 

 

 

5. A kérelem tárgyát képező ingatlan adatai: 

 

Építeni, vásárolni kívánt ingatlan címe: ...........................................................................................  

 

Helyrajzi száma: ...............................................................................................................................  

 

Lakószobák száma:…....... 

 

Egyéb helyiségek: konyha, kamra, étkező, előszoba, fürdőszoba, mosókonyha, WC, tároló, 

garázs,…………………………………. 

 

A lakás alapterülete:  .............. m2  

 

A lakótelek nagysága: ……………………m2 

 

Az ingatlan értékesítési ára, illetve a költségvetés szerinti építési költség……………………Ft 

6. Az épített/vásárolt ingatlanba az igénylővel és házastársával/élettársával együttköltöző 

saját háztartásban nevelt kiskorú gyermek(ek). 

 

1. Neve:……………………………....         Születési helye, ideje……………………. 

 



2. Neve:……………………………....         Születési helye, ideje……………………. 

 

3. Neve:……………………………....         Születési helye, ideje……………………. 

 

4. Neve:……………………………....         Születési helye, ideje………………….... 

 

 

7. Az épített/vásárolt ingatlanba az igénylővel együttköltöző további személy(ek): 

 

1. Neve:……………………………....         Születési helye, ideje…………………… 

            Egy havi nettó jövedelme:………Ft 

 

2. Neve:……………………………....         Születési helye, ideje…………………… 

           Egy havi nettó jövedelme:……….Ft 

 

 

8. A család egy főre jutó havi nettó jövedelme:…………………Ft 



NYILATKOZATOK 

 

1. Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek, amennyiben adatainkban változás következik be, írásban 

tájékoztatást adunk. 

2. Kijelentjük, hogy hozzájárulunk az önkormányzat javára a terhelési és elidegenítési 

tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. 

3. Vállaljuk, hogy a támogatás folyósítását követő 30 napon belül, építés esetén a jogerős 

használatba vételi engedély megszerzését követő 30 napon belül, állandó lakóhelyet 

létesítünk abban a mágocsi ingatlanban, amelyre a támogatást kaptuk és az ingatlant 

legalább 5 évig lakjuk.  

4. Kijelentjük, hogy a kérelem beadásakor önálló mágocsi lakástulajdonnal sem mi, sem 

gyermekeink nem rendelkeznek, vagy a mágocsi ingatlant legfeljebb 1 éve vásárolták. 

5. Kijelentjük, az építési engedélyen vagy egyszerű bejelentésen megjelölt ingatlanon kívül 

Mágocson ingatlantulajdonnal sem mi, sem gyermekeink nem rendelkeznek (ingatlan 

építése esetén) 

6. Tudomásul vesszük, hogy a támogatás folyósítását követő 3 éven belül kötelesek vagyunk 

igazolni azt, hogy a támogatást az ingatlannal kapcsolatban használtuk fel. 

7. Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a támogatással 

a) vásárolt, vagy létesített lakást 5 éven belül elidegenítjük, vagy 

b) a felépíteni kívánt lakásra a támogatás folyósítását követő 3 éven belül nem szerzünk, 

jogerős használatbavételi engedélyt kötelesek vagyunk a támogatást egy összegben az 

önkormányzat részére visszafizetni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kelt,  ………… év………… hó……… nap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Igénylő 

……………………………….. 

Házastárs/Élettárs 

 



A kérelem mellékletei: 

 

1. A házastársak vagy élettársak életkorát igazoló dokumentumok másolata 

2. Házassági anyakönyvi kivonat másolata 

3. Gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonat másolata 

4. Vásárlás esetén az adásvételi szerződés egy példánya (másolati) 

5. Építés esetén a jogerős építési engedélyt vagy az egyszerű bejelentés megtörténtét igazoló 

irat 

6. Keresőtevékenységet vagy vállalkozási tevékenység folytatását, továbbá havi jövedelem 

összegét igazoló dokumentumok, vagy gyermeknevelési támogatás (gyed, gyes, anyasági 

támogatás, gyermeknevelési támogatás) 

7. Más településen bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező kérelmezők esetén 

az illetékes önkormányzat igazolása arra vonatkozóan, hogy nem részesültek és nincs 

folyamatban lévő lakás vásárlási és építési támogatási iránti kérelem elbírálása 

8. NAV által kiállított (vagy a köztartozás mentes adózók adatbázisából származó) igazolás 

arról, hogy sem a kérelmezőnek, sem családtagjaik egyikének sincs köztartozása 

  

 

A fentebb felsoroltakon kívül az ügy jellegéből adódóan más irat is bekérhető. 


