
 
3. melléklet a 7/2021. (VIII.31.) önkormányzati rendelethez 

  
K É R E L E M 

INGATLANVÁSÁRLÁSI TÁMOGATÁS 
 (benyújtása tárgy év augusztus 31. napjáig) 

 
1. A kérelmező adatai: 
 

Neve:……………………………………………………………………………………... 
Születéskori neve:………………………………………………………….……………... 

Anyja neve:…………………………………………………..…………………………... 
Születési helye és ideje:…..……………………………………………………………… 

Állandó lakcíme:…………..……………………………………………………………... 
Tartózkodási helye:……….……………………………………………………………… 

TAJ szám: ………………………………………  
Állampolgárság:…………………………….. 

Telefonszám: ……………………………………     
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó), 
 

A kérelmező családi állapota: 
□ egyedülálló 
□ házastársával/élettársával él együtt 
 

A házastárs/élettárs személyi adatai: 
Neve: ......................................................................................................................................... 

Születési neve: .......................................................................................................................... 
Anyja neve: .............................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: ....................................................................................................... 
Lakóhely: ................................................................................................................................. 

Tartózkodási hely: .................................................................................................................... 
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .................................................................................... 

 

A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozók száma: …………… fő 
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A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre 
jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók (gondozó 
család) adatai: 

Rokoni kapcsolat Név Születési hely, 
idő 

Anyja 
neve 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele 
(TAJ) 

gyermekei          -    -    

 
 

         -    -     

  
  

       -    -    

   
  

       -    -    

 egyéb rokon (akinek 
eltartásáról gondoskodik) 

 
  

       -    -    

   
  

       -    -    

   
  

       -    -    

 

2. Ingatlan vásárlás adatai: 

2.1. Ingatlan vásárlásának dátuma:………………………………………………………. 

2.1.1. Ingatlan címe:……………………………………………………………………… 

2.2. Ingatlan jellege: (a megfelelő aláhúzandó) 

 felújításra szoruló,  
 felújításra nem szoruló,  
 telek 

 
2.3. Az ingatlan előző tulajdonosa (neve, címe):………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………… 
 
2.4. Az ingatlan előző tulajdonosa és a kérelmező közötti hozzátartozói kapcsolat jellege: 
 
…………………………………………………………………………………………… 
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3. Meglévő ingatlan bővítése: 
 
3.1. Ingatlan tulajdonosa (neve, rokonsági fok):……………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 

3.2. Ingatlan címe:……………………………………………………………………………… 

3.3. A bővítés megvalósításának ideje:  

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

3.4. Ingatlan tulajdonosával életvitelszerűen együtt élő hozzátartozók neve, és a rokonsági fok 
megnevezése: 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3.5. Ingatlanban a hozzátartozók milyen jogcímen laknak? 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.6. A bővíteni kívánt ingatlanon kívül az ingatlan tulajdonosának és a vele életvitelszerűen 
együtt élő hozzátartozóknak a tulajdonában lévő többi ingatlan felsorolása (cím): 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
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3.7. Ingatlan bővítésének jellege: (a megfelelő aláhúzandó) 
 
alapterület bővítés:…………………………………………..m2 
 

jelenlegi alapterület:…………………………..…………………..m2 
 

bővítés utáni alapterület:…………………………………………..m2 
 
tetőtér beépítés:………………………………………………m2 
 
3.8. a beépítés, bővítés adatai (minimum 12 m2 alapterületű új lakószobával történő bővítés 
szükséges): 
 
lakószoba: ………………………….db…………………..m2 
 
konyha, főzőhelyiség:………………db…………………..m2 
 
étkező:………………………………db…………………..m2 
 
fürdőszoba:………………………….db………………….m2 
 
illemhely:………………….................db…………………..m2 
 
egyéb helyiség:……………………….db………………….m2…………………megnevezés 
 

 
4. Jövedelmi adatok 

A jövedelmek típusai 
A 

kérelmező 
jövedelme 

A 
kérelmezővel 

közös 
háztartásban 

élő 
házastárs 
(élettárs) 

jövedelme 

A kérelmezővel 
közös háztartásban 

élő egyéb rokon  
jövedelme 

Összesen 

1.    Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra 
irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 
táppénz 

            

2.    Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló tevékenységből származó 
jövedelem 

            

3.    Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek 
ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs 
ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások 

 

            

4.    A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 

            

5.    Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások 
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6.    Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

            

7.    A család összes nettó jövedelme              
8.    A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők 

(fizetett tartásdíj összege)             

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ........................ Ft/hó. 

 
5. Nyilatkozatok (a megfelelő aláhúzandó) 

 
5.1. Ingatlanvásárlás esetén 

Kérelmező és vele együtt élő családtagjaival együtt az új ingatlan címén a támogatás 
megítélését követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesít, és életvitelszerűen ott is él 
legalább 3 évig és az erről szóló hitelt érdemlő igazolást 15 napon belül bemutatja a 
Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 
VÁLLALJA      NEM VÁLLALJA 

 
5.2. Bővítés esetén 

Kérelmezővel együtt élő családtagok az bővítéssel érintett ingatlan címén a támogatás 
megítélését követő 2 hónapon belül állandó lakóhelyet létesítenek, és életvitelszerűen ott 
is élnek legalább 3 évig és az erről szóló hitelt érdemlő igazolást 15 napon belül 
bemutatja a Rózsaszentmártoni Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 
VÁLLALJA      NEM VÁLLALJA 
 

5.3. Bővítés esetén 
Bővítés esetén a támogatás megítélését követő 1 éven belül az építkezést befejezi, és ezt a 
tényt hitelt érdemlően igazolja. 

 
VÁLLALJA      NEM VÁLLALJA 

 
5.4 Telek vásárlása esetén 

Telek vásárlása esetén a támogatás igénylője vállalja, hogy a támogatással érintett 
ingatlanon három éven belül lakóházat épít és építési engedély köteles építkezés esetén 
rendelkezik használatbavételi engedéllyel, vagy nem építési engedély köteles építkezés 
esetén rendelkezik hatósági bizonyítvánnyal, amelyet a Rózsaszentmártoni Közös 
Önkormányzati Hivatalban bemutat a három éves határidő lejártát követő 15. napig. 

 
VÁLLALJA      NEM VÁLLALJA 

 
5.5. Ingatlan vásárlása esetén 

Ingatlan vásárlás esetében a kérelmező vállalja, hogy az állandó lakóhely létesítését 
követően 3 évig Rózsaszentmártonban rendelkezik állandó lakóhellyel azon az 
ingatlanon, amelyre vonatkozóan a támogatást igényli, valamint vállalja, hogy 
életvitelszerűen ott is él. A 3 év időtartam telek esetében is az állandó lakóhely 
létesítésétől értendő. 

 
VÁLLALJA      NEM VÁLLALJA 
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5.6. A támogatás igénylője tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatás megítéléséhez 
szükséges feltételeket nem teljesíti, a vonatkozó kommunális adó mentesség megszűnik, 
és visszamenőleg is esedékessé válik a megfizetése a korábban mentességgel érintett 
adóév(ek)re vonatkozóan 

 
TUDOMÁSUL VESZI   NEM VESZI TUDOMÁSUL 

 
5.7 Az ingatlanvásárlási támogatás egy ingatlanra csak egy igénylőnek adható, illetve egy 

családnak (házastársaknak, élettársaknak, gyermeküket egyedül nevelő szülőknek) csak 
egyszer jár. 

 
TUDOMÁSUL VESZI   NEM VESZI TUDOMÁSUL 

 
 
5.8. A Képviselő-testület az ingatlanvásárlási támogatás jogosultjával támogatási szerződést 

köt, amelyben a támogatási feltételek meghatározásra kerülnek. 
 

TUDOMÁSUL VESZI   NEM VESZI TUDOMÁSUL 
 
5.9. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 
 

IGEN      NEM  
 
5.10. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális 

igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése 
alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az Nemzeti Adóhivatal hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes 
szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján – ellenőrizheti. 

 
IGEN      NEM  

 
5.11. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során 

történő felhasználásához. 
 

IGEN      NEM  
 
 
 
Rózsaszentmárton, …………………………………..                 
 
        
 
        ………………………………. 

Kérelmező aláírása 
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Az ingatlanvásárlási támogatás kérelmének kötelezően beadandó mellékletei: 
a) munkáltató általi jövedelemigazolás (vagy a kifizető helyekről hiteles igazolása a 
juttatások összegéről), 
b) nyilatkozat az egyéb jövedelemről, 
c) ingatlan adásvételi szerződése, 
d) személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya másolat,  
e) gyermekek születési anyakönyvi kivonata, 
f) adó- és köztartozásmentesség igazolása. 

 
 
 

 


