
K É R E L E M 
 

„Otthonteremt ı program” 
 
 
 

1. Kérelmezı neve: ………………………………………………………………………………… 
 

Személyi azonosító száma: ………………………adóazonosító jele:……………………………... 
 
anyja neve:…………………. ……………………………………………………………………… 
 
 szül.helye, ideje:                 ………………………………………………………………………… 
 
bejelentett lakcíme és a bejelentés idıpontja: ……………………………………………………… 
 
tartózkodási helye és a bejelentés idıpontja: ………………………………………………………. 
 
Munkahelye és címe: ……………………………………………………………………………….. 
 
foglalkozása: ………………………………………………………………………………………… 
 
munkaviszonyának kezdete: ……………………………………………………. 
 

2. Házastárs / élettárs 
neve………………………………………………………………………………… 

 
Személyi azonosító száma: ………………………adóazonosító jele:……………………………... 
 
anyja neve:…………………. ……………………………………………………………………… 
 
 szül.helye, ideje:                 ………………………………………………………………………… 
 
bejelentett lakcíme és a bejelentés idıpontja: ……………………………………………………… 
 
tartózkodási helye és a bejelentés idıpontja: ………………………………………………………. 
 
Munkahelye és címe: ……………………………………………………………………………….. 
 
foglalkozása: ………………………………………………………………………………………… 
 
munkaviszonyának kezdete: ……………………………………………………. 

 
 
Email címe: 
 
Telefonszám: 
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A velük együtt költözı családtagokra vonatkozó adatok: 
 
Név  szül.év       munkahely  foglalkozás       rokoni kapcsolat az 
                                      igénylıvel  
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2./A jelenlegi lakásban tartózkodás jogcíme:        családtag – albérlı – egyéb 
 
Mióta laknak a jelenlegi lakásban: ……………………………………………………….. 
 
Önkormányzati bérlakással rendelkeznek, ill. rendelkeztek-e:            igen – nem  
 
Bérleti, vagy bérlıtársi jogviszonnyal rendelkeznek, ill. rendelkezik-e:        igen – nem  
 
Lakástulajdonnal, vagy résztulajdonnal rendelkeznek, ill. rendelkeztek-e:  igen – nem 
 
Állandó lakáshasználati joguk van-e, ill. volt-e:     igen – nem 
 
3/ Kérelmezı, vagy vele együtt költözı családtagja a támogatással beépíteni kívánt telek 
kivételével bárhol építıtelek, üdülıtelek, hétvégi ház, üdülı, tanya tulajdonnal 
rendelkezik-e: 
 
                   igen                                                           nem 
 
 
Ha igen, település neve, helyrajzi száma: 
…………………………………………………………………………. 
 
Személygépkocsival rendelkeznek-e?       igen – nem 
 
Ha igen, mióta és milyen típusúval, hány éves, rendszáma:……………………………  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
4/ A támogatást milyen célra kérik:  építés  -  vásárlás  
 
Hány szobás lakást építenek, ill. vásárolnak: ……………………………………………. 
 
Építési telekkel rendelkeznek-e?       igen – nem 
 
A megszerezni kívánt ingatlan címe: ……………………………………………………… 
 
Helyrajzi száma: …………………………………………………………………………….. 
 
Építkezés esetén a jogerıs építési engedély száma: …………………………………… 
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5/ A vételhez, építkezéshez rendelkezésre álló pénzösszeg: 
 
Pénzintézeti kölcsön: …………………………………………………………………….…Ft 
 
Lakáscélú takarékbetét: ……………………………………………………………….……Ft 
 
Ennek különkölcsöne: ………………………………………………………………….…...Ft 
 
Lakásépítési kedvezmény (gyermek után): ………………………………………………....Ft 
 
Munkáltatói kölcsön: ………………………………………………………………………..Ft 
 
Egyéb eszköz (készpénz, anyag, elvégzett munka) értéke: ……………………………..…..Ft 
 
Adó visszatérítési támogatás (ÁFA): ……………………………………………………..…Ft 
 
Összesen: …………………………………………………………………………………….Ft 
 
A lakásügy megoldásához hiányzó összeg: ………………………………………..Ft 
 
A munkáltató igazolása a havi nettó jövedelemrıl a kérelem benyújtását megelızı 3 
hónapban elért összes jövedelem figyelembevételével: 
 
a/ Igazolom, hogy ……………………………………………………………………… (név) 
 

havi nettó átlagjövedelme: …………………………………………………………..…Ft  
 
azaz ………………………………………………………………………………………Ft 
 

Sopron, ………. év ……………….hó ……….. napján 
 
 
        …………………………………………… 
               cégszerő aláírás  
 
 
b/ Igazolom, hogy ………………………………………………………………………(név) 
 

 havi nettó átlagjövedelme: 
…………………………………………………………..…Ft  
 
azaz ………………………………………………………………………………………Ft 
 

Sopron, ………. év ……………….hó ……….. napján 
 
 
        …………………………………………… 
                     cégszerő aláírás 
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c/ Igazolom, hogy ………………………………………………………………………(név) 
 

havi nettó átlagjövedelme: …………………………………………………………..…Ft  
 
azaz ………………………………………………………………………………………Ft 
 

Sopron, ……….. év ……………….hó ……….. napján 
 
 
        …………………………………………… 
               cégszerő aláírás 
 
A havi nettó átlagjövedelem megállapításánál a fizetett gyermektartásdíjat csökkentı 
tényezıként kell figyelembe venni.  
 
7/ Önálló foglalkozásúaknál: 
 
Alulírott ………………………………………………………………………………..…(név) 
 
kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelızı 3 hónapban elért összes jövedelmem 
alapján a havi nettó átlagjövedelmem (APEH, vagy könyvelı igazolása alapján): 
……………………….Ft, azaz …………………………………………………….forint volt. 
 
Sopron, ……….. év ………….. hó …… napján 
 
       ………………………………………….. 
               aláírás, bélyegzı  
 
8/ Gyermektartásdíjat, árvaellátást kap-e:     igen – nem  
 
9/ Kijelentem, hogy semmiféle jövedelemmel nem rendelkezem. 
 
       …………………………………………… 
                aláírás  
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszem, hogy valótlan 
adatok szolgáltatása esetén, annak jogi következményei az önkormányzati rendeletben 
foglaltak szerint kerülnek alkalmazásra. 
 
Sopron, …………. év ……………….hó …….napján 
 
 
…………………………………….   ………………………………………….. 
  aláírás            aláírás  
 
 
Tanú I:        Tanú II: 
Név:        Név: 
Cím:        Cím: 
Szem.ig. száma:      Szem.ig. száma: 
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A kérelemhez csatolni kell: 
 
Lakásvásárlás esetén: adásvételi szerzıdést, tulajdoni lap másolatot, alaprajzot. 
 
Lakásépítés esetén: építési engedélyt, költségvetést (a tervezı vagy a pénzintézet igazolása 
alapján), tulajdoni lap másolatot, lakás alaprajza. 
 
Minden támogatási kérelemhez: Kérelmezı(k) lakcímkártyája. Igazolást, vagy nyilatkozatot a 
gyermektartásdíj, ill. az árvaellátás összegére vonatkozóan. 
 
Élettársak esetén: élettársi nyilatkozat. 
 
Házastársak esetén: házassági anyakönyvvi kivonat. 
 
Ha egyéb ingatlannal rendelkeznek: az ingatlanra vonatkozó 6 hónapnál nem régebbi 
értékbecslés. 


