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KÉRELEM 

 
Első személyi tulajdonú lakás vásárlásának, építésének támogatásához 

 

Alulírott ________________________________ és ________________________________ 

azzal a kéréssel fordulunk a Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-

testületéhez, hogy részünkre első személyi tulajdonú lakás vásárlásának, építésének 

támogatását megítélni szíveskedjenek. 

 

1. Kérelmezők adatai: 

 1. a) neve:     _________________________________________ 

 születési neve:    _________________________________________ 

 születési ideje, helye:   _________________________________________ 

 anyja neve:     _________________________________________ 

 állampolgársága:   _________________________________________ 

 személyi igazolvány szám:  _________________________________________ 

 telefonszám:     _________________________________________ 

 bejelentett lakóhelyének címe:  _________________________________________ 

 1. b) neve:     _________________________________________ 

 születési neve:    _________________________________________ 

 születési ideje, helye:   _________________________________________ 

 anyja neve:     _________________________________________ 

 állampolgársága:    _________________________________________ 

 személyi igazolvány szám:  _________________________________________ 

 telefonszám:     _________________________________________ 

 bejelentett lakóhelyének címe:  _________________________________________ 

 

2. Mihez kéri a támogatást? (megfelelő részt kérjük aláhúzni) 

 

Magántulajdonú lakás 

- vásárláshoz, 

- építéshez vagy 

- építési telek biztosításához 
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3. A házasságkötés helye, ideje:    ___________________________________

  

a Házassági Anyakönyvi Kivonat száma:  ___________________________________ 

 
4. Az építeni (vásárolni) tervezett ingatlan, telek címe:  

__________________________________________________________________________ 

 

5. A lakás alapterületére, helyiségeire vonatkozó adatok: 

a) A vásárolni/építeni kívánt lakás teljes alapterülete: __________ m2. 

b) Lakószoba, illetve annak minősülő egyéb helyiség: 1. _________ m2, 2. _________ m2, 

3. __________ m2, 4. __________ m2. 

c) A lakásban lévő egyéb helyiségek, konyha, kamra, előszoba, fürdőszoba, WC, vagy más, 

előzőekben fel nem sorolt helyiségek: ___________________________________________ 

d) Az ingatlanhoz tartozó egyéb helyiségek: műhely, mosókonyha, tároló, padlás, pince, 

egyéb  ____________________________________________________________________ 

e) Építkezés esetén az építési telek nagysága: __________ m2. 

 

6. A lakást építő és értékesítő szerv megnevezése és székhelye, illetve magánszemély 

tulajdonában álló lakás vásárlása esetén a tulajdonos neve és címe: 

__________________________________________________________________________ 

Az adásvételi (építési) szerződés kelte: ___________ év ________________ hó ______nap. 

(A szerződés másolatát kérjük mellékelni.) 

 

7. Az igénylők jelenlegi munkahelyének megnevezése, munkaviszonyának kezdete: 

7.a)  ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7.b)   _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

8. Az igénylők gyermekeinek száma:  ______________ 

Gyermekeik születési ideje:  ______________ ______________ ______________ 
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Iskolájuk, óvodájuk neve, címe:  ______________________________________________ 

 

9. Egyéb közlendők, megjegyzések: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

10. Bankszámlaszám, melyre a megítélt támogatási összeg átutalását kéri: 

       _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ 

     Számlavezető pénzintézet megnevezése: ____________________ 

 

Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben közölt adatok megfelelnek a 

valóságnak és tudomásul vesszük, hogy igényünk nem teljesíthető, illetve a megállapításra 

kerülő támogatás visszatérítendő, ha kérelmükben valótlan adatot közlünk. 

 

Tudomásul vesszük, hogy az Önkormányzat az ingatlanra jelzálogot alapíthat a támogatás 

erejéig, továbbá ha az ingatlant 5 éven belül elcserélik, bérbe adják, vagy elidegenítik 

kötelesek a támogatás teljes összegét egy összegben visszafizetni. 

 

Kijelentjük, hogy egyikünk sem részesült első lakás vásárlásához, építéséhez nyújtott helyi 

támogatásban. 

 

Hozzájárulunk ahhoz, hogy adatainkat az Önkormányzat a kérelem elbírásához 

kapcsolódóan felhasználja és nyilvántartsa. 

 

Kelt: Jászalsószentgyörgy, ___________________ 

 

 

_____________________________            _____________________________       

  Aláírás            Aláírás 
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Csatolandó dokumentumok: - közszolgáltatók igazolása arról, hogy köztartozásuk nincs 


