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LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

SZEMÉLYES ADATOK1 

Név:...........................................................................................................................................................................  

szül. hely, idő: ..........................................................................................................................................................  

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

személyi szám: .........................................................................................................................................................  

lakcím: .......................................................................................................................................................................  

megelőző 3 évben létesített lakóhelyek település szerint:  ................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

TAJ szám: .................................................................................................................................................................  

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

családi állapot: ..........................................................................................................................................................  

együtt költöző eltartott családtagok száma:.........................................................................................................  

legmagasabb iskolai végzettség: ............................................................................................................................  

munkaviszonnyal rendelkezik:                                        IGEN  /  NEM. 

Ha IGEN, a munkáltató neve, címe: ...................................................................................................................  

munkaviszony kezdete: .......................................................................................................................  

Bankszámla szám:  ..................................................................................................................................................  

Forráskút, 20..….. ………………………. …….. 
 
 …………………………………… 
 aláírás 
Csatolandó mellékletek — Személyi körülmények igazolása érdekében: 

1. a kérelem benyújtását megelőző 3 éven belül létesített lakóhely szerinti önkormányzat igazolását arról, 

hogy a kérelem benyújtójának nem áll fenn köz- és egyéb tartozása, 

2. NAV igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmezőknek nincs köztartozása (köztartozás mentesség 

igazolása), 

3. legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata, 

4. a rendeletben foglalt feltételek fennállását igazoló egyéb dokumentumok, nyilatkozatok.

 
1 Együttes igénylés esetén mindkét fél általi kitöltése szükséges külön íven. 

mailto:hivatal@forraskut.hu


JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

A jövedelmek típusai A kérelmező jövedelme 

A kérelmezővel egy háztartásban 

élő személyek jövedelme 

 

Összesen 

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelem és táppénz 
      

2. Pénzbeli és természetbeni béren kívüli juttatás 1/12-ed része       

3. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más 

önálló tevékenységből származó jövedelem 
      

4. Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások        

5. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások 

(GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 
      

6. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások 
      

7. Egyéb (különösen: ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis 

összegű kifizetések, egyéb nem rendszeres jövedelem, stb.) 
      

8. A család összes nettó jövedelme       

 

Csatolandó mellékletek: a táblázatban foglalt adatok hitelt érdemlő igazolása 

(Pl.: 30 napnál nem régebbi munkáltatói igazolás) 

Nem szükséges csatolni: családi pótlék, GYET, GYES, fogyatékossági támogatás igazolását. 

 



INGATLAN ADATAI 

 

A)  ÚJ LAKÓHÁZ ÉPÍTÉSE 
B) ÚJ VAGY HASZNÁLT LAKÓHÁZ 

VÁSÁRLÁSA 

C) LAKÓHÁZ BŐVÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA  D) TELEK VSÁSÁRLÁS 

 

 
Az érintett ingatlan helyrajzi száma:  ....................................................................................................................  

 

Teher van az ingatlanon ?:                            IGEN / NEM  

 

Ha IGEN, kinek a javára és milyen összegben ..................................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Az ingatlan tulajdonosa /-ai ( név , tulajdoni arány) :  ......................................................................................   

 ...................................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

 

Forráskút, 20…….. ……………………………… ……….. 

 

 ……………………………………………………. 
 aláírás 

 

Csatolandó mellékletek — Ingatlanhoz kapcsolódóan: 

5. Telekvásárlás, új, vagy használt lakóház vásárlása esetén  

a) adásvétel szerződés és 

b) Földhivatalnál érkeztetett tulajdonjog bejegyzési kérelem,  

6. Új lakóház építése setén e-építési napló megnyitását igazoló dokumentum 

7. Lakóház bővítése, felújítása esetén: 

a) a kivitelezővel kötött vállalkozási szerződés, vagy  

b) az elvégzendő munkálatokról készített költségvetés,  

c) szükség esetén építési engedély. 

Nem szükséges csatolni a tulajdoni lapot! 



NYILATKOZATOK2 

 

Alulírott …………………………………………………….. (szül.hely: ………………………………….. idő: 

…………………………, anyja neve: …………………………………………………………………………)  

……………………………………………………………. …………………………………… (cím) alatti lakos 

büntető és anyagi jogi felelősségem tudatában Forráskút Község Önkormányzata által nyújtandó letelepedési 

támogatás igénybevételéhez a következő nyilatkozatokat teszem: 

• a támogatásból vásárolt, felújított lakóházba a támogatás folyósítását követő 6 hónapon belül, 
telek vásárlása, új lakóház építése vagy bővítés esetén a lakóház felépítésének megtörténtét igazoló 
építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítását követően 6 hónapon belül beköltözök, abban 
lakóhelyet létesítek és e lakóhelyem legalább a bejelentkezést követő 10 évig nem szüntetem meg 
és abban életvitelszerűen ott tartózkodom; 

• hozzájárulok az ingatlannak a támogatás és kamatai összegével egyező összegű jelzáloggal történő 
megterheléséhez, valamint az elidegenítési tilalomnak az ingatlan nyilvántartásba történő 
bejegyzéséhez; 

• megismertem a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendeletet, az abban foglaltakat magamra nézve 
kötelezőnek ismerem el; 

• a 4/2021. (V.31.) önkormányzati rendeletben foglalt szabályok megsértése vagy nem teljesítése, a 
támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a támogatást a folyósítás napjától számított Ptk. 
szerinti késedelmi kamattal növelten egyösszegben visszafizetem; 

• korábban nem vettem igénybe önkormányzati lakáscélú támogatást Forráskút Község 
Önkormányzatától, vagy más önkormányzattól; 

• a kérelemben foglalt saját és kiskorú közeli hozzátartozóim személyes adatai kezeléséhez a 
letelepedési támogatás elbírálása és nyilvántartása érdekében hozzájárulok; 

• kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 

Forráskút, 20…….. ……………………………… ……….. 

 

 ……………………………………………………. 
 aláírás 

 

 

  

 
2 Együttes igénylés esetén mindkét fél általi kitöltése szükséges külön íven. 



 

A kérelem benyújtásával egyidejűleg bemutatandó mellékletek: (másolatban benyújthatóak, vagy a 

Polgármesteri Hivatal készít róluk másolatot) 

1. a kérelmező(k)  

a. személyi vagy személyazonosító igazolványa, 

b. lakcímigazolványa, 

c. házassági anyakönyvi kivonat, vagy a házasság felbontásáról és a vagyonközösség 

megszüntetéséről szóló jogerős bírósági ítéletet, 

d. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványa, 

2. a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata, 

3. minden olyan egyéb okiratot, mely a jogosultság elbírálásának alapjául szolgáló adatokat 

tartalmazza. 

 


