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Igénylőlap a lakáscélú támogatások iránt
I.
a/ Kérelmező neve:……………………………………………………………………….
b/ Születési éve, anyja neve:………………………………………………………………
c/ Lakcíme:………………………………………………………………………………..
d/ Munkahelye:……………………………………………………………………………
e/ Havi jövedelme: ( igazolás csatolandó )………………………………………………..

II. Kérelmező házastársának, élettársának
a/ neve:………………………………………………………………………………………
b/ Születési éve, anyja neve:…………………………………………………………………
c/ Lakcíme:…………………………………………………………………………………..
d/ Munkahelye:………………………………………………………………………………..
e/ Havi jövedelme: (igazolás csatolandó)……………………………………………………..
III.
Eltartásban lévő együttlakó kiskorú gyermek/ek neve, anyja neve és születési év
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Gyermekvállalási Nyilatkozat (ha két kiskorú gyermekük már van, nem kell kitölteni!)
20……ig vállalunk ………….gyermeket.

IV.
Egyéb együtt költöző személyek neve, születési éve, anyja neve, jelenlegi állandó lakcíme, a
rokonsági fok megjelölendő:
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

V.
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Kért támogatás ( a megfelelő aláhúzandó):
kamatmentes kölcsön

vissza nem térítendő támogatás

Mindkét formájú támogatás igényelhető egyidejűleg is.
VI.
Támogatási kérelem tárgya (megfelelő aláhúzandó):
- lakásvásárlás
- lakás építés
- épület önálló lakással történő bővítése
- emelet és tetőtérbeépítés
- nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő alakítása
VII.
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük:
Házastársak, élettársak, kiskorú gyermeket nevelő egyedülálló esetében: egyikünknek sem,
továbbá sem kiskorú gyermek/eink, együttköltöző családtagjaink egyikének sincs
lakástulajdona, lakáshasználati joga, vagy lakásbérleti jogviszonya.
Egyedülállók esetében:
Nem rendelkezem lakástulajdonnal, sem pedig velem együttköltöző családtagomnak nincs
lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga vagy lakásbérleti jogviszonya.
Valamennyi esetben:
A felsoroltak egyike sem rendelkezik olyan ingósággal, melynek az értéke az öregségi
nyugdíjminimum 50-szeresét, vagy olyan ingatlannal, melynek az értéke az öregségi
nyugdíjminimum 100 szorosát meghaladja.
VII. Kérelemhez csatolandó iratok továbbá:
1/ jogerős építési engedély (kivéve nem építési engedély köteles építési munkák esetén)
2/ adásvételi szerződés hiteles másolata lakás vásárlás esetén
3/ igazolás az ingatlan 50 %-os készültségi fokáról – ezt a Városüzemeltetési Osztály
adja ki.
4/ a haszonélvező teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata a haszonélvező
tényleges használatáról, ha a kérelmezőnek, házastársának, élettársának, kiskorú
gyermekének, együttköltöző családtagjának a tulajdonában együttesen olyan lakás fele
tulajdoni hányada van, amelyet tulajdonközösség megszűntetés vagy öröklés útján
haszonélvezettel terhelten szerzett és a haszonélvező a lakásban lakik.
5/ Bekerülési költség – építés esetén –:
6/ Vagyonnyilatkozat (minden kérelmezőnek és együttköltözőnek külön)
7./ Hitel felvétel esetén a hitelintézet megnevezése
Tudomásul vesszük, hogy a vagyoni viszonyaink, lakáskörülményeink tisztázása érdekében a
Közös Önkormányzati Hivatal megbízott dolgozója helyszíni szemlét tarthat.
Zalakaros, 20…… .…………….hó………napján.

--------------------------------------------kérelmező sajátkezű aláírása

-------------------------------------------kérelmező sajátkezű aláírása

személyi száma:

személyi száma:
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VAGYONNYILATKOZAT
A) Személyi adatok
1. Az ellátást igénylő neve: ...............……….....................................................................................
(Leánykori név is)
2. Anyja neve: ....……........................................................................................................................
3. Születési helye, ideje: ..........……..................................................................................................
4. Az ellátást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él: ................……........................
5. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve: ...........……...................

B) Vagyoni adatok
I. Ingatlanok

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
............................................................
város/község
....................................................
út/utca
................................... hsz. alapterülete: .......................... m2, tulajdoni hányad: .........................., a
szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
............................................................
város/község
....................................................
út/utca
............................. hsz. alapterülete: .................... m2, tulajdoni hányad: ...........................,
a
szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat):
megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
.............................................
címe:
............................................................
város/község
........................................................ út/utca ....................... hsz. alapterülete: ............... m2, tulajdoni
hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ................................................. címe:
....................................................
város/község
....................................................
út/utca
.............................. hsz. alapterülete: ................... m2, tulajdoni hányad: ............................,
a
szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................................. Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
1. Gépjármű:
a) személygépkocsi: .............................................................. típus ............................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ......................................... Ft
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b) tehergépjármű, autóbusz: ....................................... típus ......................................... rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** ......................................... Ft
2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:
........................................................................ pénzintézet
.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
........................................................................ pénzintézet
.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
3. Készpénz összege: .............................................................................................. Ft
4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:
........................................................................ pénzintézet
.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
........................................................................ pénzintézet
.......................................................... betétkönyv száma ................................ összeg
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt:………………………,.............. év ......................... hó ............ nap

...........................................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van,
a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő- és munkaeszköz kora és állapota szerinti
értékét kell feltüntetni.

