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K É R E L E M  
 

H E L Y I  L A K Á S C É L Ú  T Á M O G A T Á S  I G É N Y L É S É H E Z  
 
 

 

I. Kérelmez�k adatai: 
1.    név:    …………………………………………………………………. 

születési név:    …………………………………………………………………. 

születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

anyja neve:   …………………………………………………………………. 

lakcím:    …………………………………………………………………. 

adóazonosító jel:   …………………………………………………………………. 

telefonszám, e-mail cím: …………………………………………………………………. 

munkahelyének neve, címe:  …………………………………………………………………. 

beosztása, munkaköre:  …………………………………………………………………. 

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: ……………………………………………………….. 

utolsó 12 hónap havi nettó átlagkeresete:   …………………………………………………..… 

iskolai végzettsége:  …………………………………………………………………. 

 

2.      név:    …………………………………………………………………. 

születési név:    …………………………………………………………………. 

születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

anyja neve:   …………………………………………………………………. 

lakcím:    …………………………………………………………………. 

adóazonosító jel:   …………………………………………………………………. 

telefonszám, e-mail cím: …………………………………………………………………. 

munkahelyének neve, címe:  …………………………………………………………………. 

beosztása, munkaköre:  …………………………………………………………………. 

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: ……………………………………………………….. 

utolsó 12 hónap havi nettó átlagkeresete:   …………………………………………………..… 

iskolai végzettsége:  …………………………………………………………………. 

 

Kérelmez�k családi állapota:  

 

           házas, házasságkötés ideje: ……………………………… 

           bejegyzett élettársi kapcsolat, kezdete: ………………….. 

           egyedülálló 



2 

 

otthon Mórahalmon kérelem_2022.docx

II. Jelenlegi lakóingatlanhoz kapcsolódó adatok: 

Rendelkeznek-e a Kérelmez�k lakóingatlanban tulajdoni joggal? (A megfelel� válasz aláhúzandó)   

• igen   nem 

(Ha több lakóingatlanban rendelkeznek a Kérelmez�k tulajdoni joggal, akkor értelemszer�en minden 

lakóingatlanra vonatkozó adatot ki kell tölteni.) 

Ha igen: 

• Lakóingatlan építési éve: …………………………. 

• Alapterülete: …………………………………….... m2 

• Tulajdoni részarány: ……………………………… 

• Lakóingatlan címe: ……………………………….. 

• Lakóingatlan becsült értéke: ……………………… Ft 

 

• Lakóingatlan építési éve: …………………………. 

• Alapterülete: …………………………………….... m2 

• Tulajdoni részarány: ……………………………… 

• Lakóingatlan címe: ……………………………….. 

• Lakóingatlan becsült értéke: ……………………… Ft 

 

• Lakóingatlan építési éve: …………………………. 

• Alapterülete: …………………………………….... m2 

• Tulajdoni részarány: ……………………………… 

• Lakóingatlan címe: ……………………………….. 

• Lakóingatlan becsült értéke: ……………………… Ft 

Jelenlegi lakcímén milyen min�ségben laknak:  

  tulajdonos        bérl�     egyéb ………………………….. 

A jelenleg használt lakás: 

szobaszáma  ………………………… 

Komfortfokozata, állapota (rövid leírás) 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

állapota:  ………………………… 
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III. Eltartásában lév�, együttköltöz� gyermek adatai: 
 

1. Születési név:   …………………………………………………………………. 

  Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

  Anya neve:   …………………………………………………………………. 

  Apa neve:   …………………………………………………………………. 

  Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:   …………………………………………. 

 

2. Születési név:   …………………………………………………………………. 

  Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

  Anya neve:   …………………………………………………………………. 

  Apa neve:   …………………………………………………………………. 

  Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:   …………………………………………. 

 

3. Születési név:   …………………………………………………………………. 

Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

  Anya neve:   …………………………………………………………………. 

  Apa neve:   …………………………………………………………………. 

  Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:   …………………………………………. 

 

4. Születési név:   …………………………………………………………………. 

Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

  Anya neve:   …………………………………………………………………. 

  Apa neve:   …………………………………………………………………. 

  Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:   ………………………………………….   

 

Fogyatékkal él� gyermeket nevel-e, ha igen adatai: 

Születési név:   …………………………………………………………………. 

Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

  Anya neve:   …………………………………………………………………. 

  Apa neve:   …………………………………………………………………. 

  Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:   ………………………………………….   
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Egyéb, együttköltöz� családtag adatai: 

név:    …………………………………………………………………. 

születési név:    …………………………………………………………………. 

születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

anyja neve:   …………………………………………………………………. 

rokonsági fok:              házastárs/élettárs            szül�   nagyszül�            testvér 

   

 

IV. Építkezéshez kapcsolódó adatok: 

Építkezési/lakásvásárlás helye, helyrajzi száma, címe:  ………………………………………..... 

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

A lakás hasznos alapterülete: ……………………. m2 

Az építkezés, lakásvásárlás, egyéb: …………………………………………. bekerülési költségei: 

 Bekerülési költség, vételár:   …………………………… Ft. 

 Ebb�l: 

  saját er�:    …………………………… Ft 

  munkáltatói támogatás:  …………………………… Ft 

  pénzintézeti hitel:   …………………………… Ft 

  Összesen:    …………………………… Ft 

V. A kérelemhez csatolom 

(Kérjük, hogy a megfelel� rovatot „X”-el jelölni szíveskedjenek) 

Tájékoztatjuk Tisztelt Kérelmez�ket, hogy Mórahalom Városi Önkormányzat „Otthon 

Mórahalmon” lakásépítési támogatásáról szóló …./2022. (III.31) számú rendelete alapján a 

támogatási igénylések elbírálásához csatolni kell a jogosultságot igazoló bankigazolást, a 

hiteles tulajdoni lapot és a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyz�i m�szaki munkatárs által 

kiadott igazolást a tervdokumentáció OTÉK és HÉSZ való megfelelésér�l. 

V.1. Családi Otthonteremtési Kedvezmény nyújtására vonatkozó, pénzintézettel létrejött 

támogatási szerz�dés másolatát csatolom. 

o Igen 

o Nem   
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V.2. Nyilatkozom, hogy Családi Otthonteremtési Kedvezmény támogatás mellett a Magyar 

Nemzeti Bank NHP Zöld Otthon programjának keretében államilag kamattámogatott 

CSOK hitelt is igénybe veszek, melyre vonatkozóan a pénzintézettel létrejött 

hitelszerz�dés másolatát csatolom. (Zöld Otthon Lakáshitel kamattámogatással 2 vagy 3 

gyermek esetén) 

o Igen 

o Nem   

Amennyiben a fenti kérdésre „Igennel”-el válaszolt, kérem nyilatkozzon, hogy az alábbi biztosítékok 

közül mely teljesítését vállalja, azzal, hogy támogatási elbírálása során el�nyt élvez a készfizet�i 

kezesség vállalása: 

 

V.3. Nyilatkozom, hogy az államilag kamattámogatott Zöld Otthon Lakáshitel 

igénybevételére tekintettel a támogatási szerz�désben az alábbi biztosíték nyújtását 

vállalom 

o Készfizet�i kezességvállalás  

o Jelzálogjog bejegyzése saját, vagy harmadik személy  

tulajdonában álló, jelen támogatási kérelemmel nem érintett ingatlanra  

o Jelen támogatási kérelemben igényelt támogatás összegét 

meghaladó érték� ingóságra alapított zálogjog  

V.4. Hiteles tulajdoni lapot csatolom. 

o Igen 

o Nem   

V.5. Tervezéshez, tervez�i m�vezetéshez kapcsolódó támogatás esetén Mórahalmi 

Polgármesteri Hivatal jegyz�i m�szaki munkatárs által kiadott igazolást csatolom a 

tervdokumentáció OTÉK és HÉSZ-nek való megfelelésér�l. 

o Igen 

o Nem   

Amennyiben a fenti kérdésre „Nem”-el válaszolt, a Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyz�i 

m�szaki munkatárs részére a szükséges igazolásra vonatkozó kérelmét ezúton, az alábbi 

kérdések megválaszolásával igényelheti: 

V.6. Mórahalmi Polgármesteri Hivatal jegyz�i m�szaki munkatárs tájékoztatását/igazolását 

kéri a tervdokumentáció OTÉK és HÉSZ-nek való megfelelésér�l. 

o Igen 

o Nem   
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V.7. Mórahalom Városi Önkormányzat támogatási rendszerén belül igényli  

o  Tervezési illetve tervez�i m�vezetési támogatás (250.000,- Ft) 

o  Lakásépítéshez (társas-, családi ház építéshez) , új lakás vásárláshoz (három 

gyermekek   esetén 1.000.000,- Ft , két gyermek esetén  500.000,- Ft)  

o Fentiek közül mindkett� 

Tájékoztatjuk Tisztelt Kérelmez�ket, hogy az építkezési fázist Mórahalmi Polgármesteri Hivatal 

jegyz�i m�szaki munkatárs helyszíni szemle során ellen�rzi és a szemle során készült jegyz�könyv 

alapján állítja ki tájékoztatását/igazolását. Amennyiben a helyszíni szemle során személyes részt 

kíván venni, kérjük, hogy id�pont egyeztetés céljából az Önnek megfelel� id�pontok feltüntetésével 

együtt elérhet�ségét szíveskedjen megadni: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Büntet�jogi felel�sségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy saját és hozzátartozóim személyi adatait kérelmem 

elbírálásával kapcsolatban felhasználják. 

 

Mórahalom,………………………………….. 

 

 

 

…………………………………………… ……………………….……………… 

 

kérelmez�k aláírása 


