
KÉRELEM LETELEPEDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNT 

/ a *-gal jelölt résznél a megfelelő rész aláhúzandó, ill. kitöltendő / 

 

I. Letelepedési támogatást igényelek: 

 

- lakás/ családi ház építéséhez * 

- lakás/ családi ház vásárlásához * 

 

A 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) : ………………………….…………… 

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

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

II.  A letelepedési támogatáskifizetését kedvező elbírálás esetén az alábbi 

bankszámlára kérem  utalni: 

 

bankszámlaszám: .................................. - ……………................... - …………………..... 

 

III. Kérelmezővel közös háztartásban (lakásban) élő személyek adatai: 

 

Név Születési év, 

hó, nap 

Anyja neve Rokoni 

kapcsolat 

TAJ szám 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

     

     

 

 

 

 

Kérelmező és családtagjai nettó havi jövedelme(i):  



 

A jövedelem típusa 

A kérelmező 

jövedelme 

Házastárs 

(élettárs) 

jövedelme 

Gyermek 

jövedelme 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból 

származó nettó jövedelem és 

táppénz, 

Nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás 

   

Vállalkozásból származó nettó 

jövedelem 
   

A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (különösen: GYED, 

GYES, GYET, családi pótlék, 

gyermektartásdíj, árvaellátás) 

   

Önkormányzat és állami 

foglalkoztatási szerv által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás (álláskeresési járadék, 

rendszeres szociális segély, 

bérpótló juttatás stb.) 

   

Egyéb nettó jövedelem (alkalmi 

munka) 
   

Összes nettó jövedelem    

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

IV. Nyilatkozatok: 

 

Vállalom, 

a) hogy a támogatás nyújtását követő legalább 5 évig Buzsákon élek, buzsáki nevelési, 

oktatási intézménybe (általános iskola 8. osztályáig) járatom gyermekemet/ 

gyermekeimet. 

b) hogy lakásbérleti jogviszony fennállása esetén, csatolom annak felmondására 

irányuló jognyilatkozatomat. 

c) a támogatás felhasználását építés, bővítés esetén legfeljebb 2 éven belül. 

d) a támogatási célt alátámasztó számlák, vagy szerződés benyújtásával történő 

elszámolást. 

e) kérelmem támogatása esetén a megállapodás ügyvédi ellenjegyzésével, a 

jelzálogjog bejegyzésével, és későbbi törlésével kapcsolatos költségek viselését. 

f) a támogatás azonnali egy összegben való visszafizetésének kötelezettségét a 

törvényes kamatokkal együtt, ha a Támogató bizonyítja, hogy a 

fa) a Támogatott megtévesztéssel, félrevezetéssel jutott a támogatáshoz, 

fb) a támogatást a Támogatott nem a támogatási célnak megfelelően használta fel, 

fc) a támogatást a Támogatott a rendeletben meghatározott lakásigényét meghaladó 

mértékű lakás/ családi ház vásárlására, építésére, fordította, 

fd) a támogatott a támogatás nyújtását követő 5 éven belül elköltözik Buzsákról 



fe) a támogatott gyermekei a támogatás nyújtását követően az általános iskola 8. 

osztályáig nem a buzsáki nevelési és oktatási intézménnyel állnak jogviszonyban   

fg) terhelt ingatlan esetén a jelzálogjogosult írásbeli hozzájárulásának megszerzését és 

a megadott határidőn belüli benyújtását az Önkormányzat jelzálogjogának sikeres 

bejegyzése végett. 

 

Kérelemhez csatolom: 

- a 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolásokat, 

- lakás, családi ház vásárlása esetén adásvételi szerződést, 

- építés esetén annak költségvetését, tervét, 

- az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett egyéb jogosult hozzájáruló nyilatkozatát az Önkormányzat jelzálogjog 

bejegyzéséhez, 

- az iskolai végzettségeket igazoló bizonyítványok másolatát, 

- NAV igazolást a köztartozás mentesség igazolására, 

- OEP igazolást TB jogviszony igazolására, 

- lakcímkártya másolatát, 

- végzettséget igazoló bizonyítvány/-ok másolatát, 

- oktatási-nevelési intézmény igazolását a gyermek/ gyermekek tanulói jogviszonyáról, 

- házassági anyakönyvi kivonatot, gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

- élettársi kapcsolat igazolása 

- egyedülállóságot igazoló bírósági ítéletet, gyámügyi okiratot, és 

- hatósági erkölcsi bizonyítványt. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak az adatvédelmi törvényben 

meghatározottak szerinti eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, és 

ellenőrzéséhez. 

 

Buzsák, 201.... ......... ........... 

 

 

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

kérelmező (tulajdonos)      kérelmező ( társtulajdonos )” 

 


