
GYÖMÖRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

9124 Gyömöre, Rózsa Ferenc u. 9. 

Tel.: 06-96-561-030 Fax: 06-96-561-031 

Email: hivatal@gyomore.hu 

8. sz. melléklet 

KÉRELEM 

LAKÁSCÉLÚ TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 

 

I. A kérelmezők személyi adatai: 

A FÉRJ (élettárs) 

Neve:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

A FELESÉG (élettárs) 

Neve:  

Leánykori neve:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Anyja neve:  

Lakóhelye:  

 

II. A kérelmezők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy (más) önkormányzattól kaptak-

e/kapnak-e ilyen támogatást (a megfelelő válasz aláhúzandó): 

 

IGEN / NEM 

 

Ha igen, mikor, kitől:  

 

III. A kérelmezők lakhatási körülményei: 

A kérelem benyújtásakor lakott ingatlan címe:  

  

A lakás alapterülete: ……………m2 

A lakás komfortfokozata (a megfelelő szövegrész aláhúzandó): 

Összkomfortos / Komfortos /Félkomfortos / Komfort nélküli 

Lakóhelyiségek száma: ……………….db 

 

IV. A kérelmezők nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy akár együttesen/ akár külön-külön a 

kérelem benyújtásakor fennáll-e lakásingatlanra vonatkozó tulajdonjoguk: 

 

IGEN / NEM 



 

V. A kérelmezők által lakásépítés/vásárlás/felújítás céljára igénybe vett egyéb támogatások és 

kölcsönök (pl.: banki hitel): 

  

  

 

VI. Az igényelt támogatás felhasználásának célja (a megfelelő szövegrész aláhúzandó):  

 

LAKÁSÉPÍTÉS /  LAKÁSVÁSÁRLÁS / LAKÁSFELÚJÍTÁS 

 

VII. 

A megépíteni kívánt lakás  

Címe: 9124 Gyömöre,…………………….………………….utca…….hsz. 

Helyrajzi száma: ……………………… 

 

A megvásárolni kívánt lakás 

Címe: 9124 Gyömöre,…………………….………………….utca…….hsz. 

Helyrajzi száma: ……………………… 

 

A felújítani kívánt lakás 

Címe: 9124 Gyömöre,…………………….………………….utca…….hsz. 

Helyrajzi száma: ……………………… 

 

VIII.  

Alulírott kérelmezők büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy 

házastársakként/élettársakként közös háztartásban élünk. 

 

 

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

Férj/élettárs 

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

Feleség/élettárs 

 

IX. Lakásfelújítási célú támogatás iránti kérelem esetén: 

A felújítás szükségessége, az elvégzett/elvégezni kívánt felújítási munkálatok bemutatása (a 

támogatás felhasználási célja ez alapján kerül meghatározásra): 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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



Lakásfelújítás kapcsán keletkezett számviteli bizonylatok (pl. számla) felsorolása: 

Sor 

szám 

Megnevezés Számla kibocsájtó Számla sorszáma Bruttó összeg 

     

     

     

     

 

X. Tudomásul vesszük, hogy a támogatást azonnal és egy összegben a Ptk-ban meghatározott 

kamattal kell visszafizetnünk, ha 

 a támogatással megépített, megvásárolt vagy felújított lakást a támogatás folyósítását 

követő 10 éven belül elidegenítjük, vagy 

 a támogatást nem a kérelemben szereplő, és a Képviselő-testület által jóváhagyott 

célra használjuk fel legfeljebb 1 éven belül, vagy 

 a támogatási összeget jogosulatlanul vesszük fel. 

 

Büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozunk, hogy az általunk előadottak a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

Gyömöre, ........ év ………………….hónap………….nap 

 

 

 

 

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

Férj/élettárs 

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

Feleség/élettárs 

 

 

 

Csatolandó: 

 Adás-vételi szerződés, ennek hiányában előszerződés, 

 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap, 

 Vagyon- és jövedelem nyilatkozat, 

 Lakásfelújítás esetén a felújítás kapcsán keletkezett számviteli bizonylatok. 

 


