4. Kérelem kamatmentes önkormányzati kölcsöntámogatáshoz
1. Kérelmezők adatai:
Kérelmező 1:

Kérelmező 2:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Személyi azonosító
jel:
Adóazonosító jel:
Személyi igazolvány
száma:
Lakcímet igazoló
hatósági igazolvány
száma:
Bank megnevezése:
Bankszámlaszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Tartózkodási hely: Kérelmező vagy pályázó által ténylegesen, életvitelszerűen lakott, lakhatás
céljára szolgáló ingatlan címe, függetlenül attól, hogy azt a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentette-e.
Családi állapota:
Megszakítás nélküli, életvitelszerű győri tartózkodásának kezdete:

2. A kérelmezőkkel együtt költözni szándékozó családtagok:
Név:
Anyja neve:

3. Jelenlegi lakhatási jogcím:
 albérlő
 családtag

Születési
hely, idő:

Hozzátartozói
kapcsolat:








önkormányzati bérlakás bérlője
szívességi lakáshasználó
tulajdonos
munkásszálló (nővérszálló stb.)
szolgálati lakás bérlője
egyéb: ….........................

4. A kérelmezők és a vele együtt költözni szándékozó személyek ingatlan tulajdonára
vonatkozó adatok:
a) Rendelkezik-e lakás/ház tulajdonjogával vagy résztulajdonnal: igen / nem
Címe: …..................................................................... szobaszám: …..........
Tulajdoni hányad aránya: …........
Helyrajzi száma:………………….
Címe: …..................................................................... szobaszám: …..........
Tulajdoni hányad aránya: …........
Helyrajzi száma:……………….
b) Kötött-e az eltartására szerződést:
igen / nem
Címe: ….....................................................................
Eltartó neve: …...................................................
Eltartott neve:.......................................................
c) Rendelkezik-e lakóingatlanra haszonélvezeti joggal:
igen / nem
Címe: ….....................................................................
Címe: ….....................................................................
d) A kérelmező, vagy a vele együtt költözni szándékozók rendelkeztek-e lakás/ház
tulajdonjogával:
igen / nem
Címe: ….....................................................................
szobaszáma:.......................
Tulajdoni hányad aránya: …........
Címe: ….....................................................................
szobaszáma: …................
Tulajdoni hányad aránya: …........
(Amennyiben több ingatlan tulajdonjogával, haszonélvezeti joggal stb. rendelkezik, kérjük a
felsorolást az egyéb közlendők rovatban folytassa.)
5. A megvásárolni kívánt ingatlan adatai:
Címe:..........................................................................................., helyrajzi száma:........
alapterület:.........,
szobák száma:.....,
vételára:........................................, Ft
6. A vételár részletezése (az adásvételi szerződésben rögzítettek alapján):
a) önrész:
- készpénz.................................. Ft
- lakás-takarékpénztári megtakarítás:..................................... Ft
- munkáltatói támogatás:
........................................ Ft
- Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK): ........................................Ft
b) munkáltatói kölcsön ….....................................Ft
c) hitel:
o hitelintézet megnevezése:..............................................................................
o igényelni kívánt hitel összege:................................................... Ft
o hitelintézet megnevezése:.............................................................................
o igényelni kívánt hitel összege:................................................... Ft

d)
az
önkormányzattól
igényelni
kívánt
kamatmentes
kölcsöntámogatás
összege:.......................... Ft
(Az adásvételi szerződésnek tartalmazza az igényelni kívánt önkormányzati kamatmentes
kölcsön összegét. A szerződésben részletezni szükséges, hogy a hiányzó vételárrészt milyen
forrásból pótolja a Kérelmező abban az esetben, ha a Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága az igényelni
kívánt önkormányzati kamatmentes kölcsönt nem, vagy csak részben biztosítja.)
e) A hitelintézet pontos megjelölése, ahova a megítélt kölcsöntámogatás folyósítását kéri:
.......................................................................................................................................................
7. Vállalkozásban, építőközösségben épülő ingatlan
Címe:........................................................................., helyrajzi száma:....................
Az ingatlan tulajdonosa:.......................................................................................................
Az építési engedélyezési, településképi bejelentési eljárás során jogerős vagy - bírósági
felülvizsgálat hiányában - véglegessé vált döntés kiadásának dátuma:....................................
Telek
(hányad)
megvásárlásáról
szóló
adásvételi
szerződés
megkötésének
dátuma:.............................
Az ingatlan alapterülete:................................ m2
Szobák száma:................. (12 m2, vagy azt meghaladó, valamint a nappali)
Félszobák száma:................(12 m2 alatt)
A vállalkozási szerződés alapján, az épülő ingatlan bekerülési költsége:
…………………………………… ,- Ft
A bekerülési költség részletezése a szerződésben foglaltak alapján:
a) önrész:
- készpénz.................................. Ft
- lakás-takarékpénztári megtakarítás:..................................... Ft
- munkáltatói támogatás:
........................................ Ft
- Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK): ........................................Ft
b) munkáltatói kölcsön ….....................................Ft
c) hitel:
o hitelintézet megnevezése:..............................................................................
o igényelni kívánt hitel összege:................................................... Ft
o hitelintézet megnevezése:.............................................................................
o igényelni kívánt hitel összege:................................................... Ft
d)
az
önkormányzattól
igényelni
kívánt
kamatmentes
kölcsöntámogatás
összege:.......................... Ft
(Az adásvételi szerződésnek tartalmazza az igényelni kívánt önkormányzati kamatmentes
kölcsön összegét. A szerződésben részletezni szükséges, hogy a hiányzó vételárrészt milyen
forrásból pótolja a Kérelmező abban az esetben, ha a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi
Bizottság az igényelni kívánt önkormányzati kamatmentes kölcsönt nem, vagy csak részben
biztosítja.)
e) Kérjük annak a hitelintézetnek a pontos megjelölését, ahova a megítélt kölcsöntámogatás
folyósítását kéri(k):.......................................................................................
8. Az épülő ingatlan adatai (családi ház építése esetén töltendő):

Címe:........................................................................., helyrajzi száma:..................................
Az ingatlan tulajdonosa:............................................................................................................
Véglegessé vált építési engedély kiadásának/az építés bejelentésének dátuma:......................
Az épülő ingatlan hasznos alapterülete:................................ m2
Szobák száma:................. (12 m2, vagy azt meghaladó, valamint a nappali)
Félszobák száma:................(12 m2 alatt)
Az elkészült költségvetés alapján az épülő ingatlan bekerülési költsége:.............................. Ft
A bekerülési költség részletezése:
a) önrész:
- készpénz.................................. Ft
- lakás-takarékpénztári megtakarítás:..................................... Ft
- munkáltatói támogatás:
........................................ Ft
- Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK): ........................................Ft
b) munkáltatói kölcsön ….....................................Ft
c) hitel:
o hitelintézet megnevezése:..............................................................................
o igényelni kívánt hitel összege:................................................... Ft
o hitelintézet megnevezése:.............................................................................
o igényelni kívánt hitel összege:................................................... Ft
d)
az
önkormányzattól
igényelni
kívánt
kamatmentes
kölcsöntámogatás
összege:.......................... Ft
e) A hitelintézet pontos (névvel, címmel) megjelölése, ahova a megítélt kölcsöntámogatás
folyósítását kéri: ……………………………………………………………………………….
9. Egyéb közlendők:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Nyilatkozat
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
A hitel folyósítását a hitelintézet még nem kezdte meg, hitelszerződést még nem került
megkötésre.
A jelen kérelem alapján lefolytatott eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót
megismertem, az abban foglaltakat megértettem.
Kelt, ……………………………………
………………………….
kérelmező 1

…………………………………..
kérelmező 2

Csatolandó mellékletek:
Általános, minden esetben csatolandó mellékletek:
 a kérelmező és az együtt költözni szándékozó személyek esetében a benyújtást
megelőző hónap jövedelméről szóló igazolás,
 árvasági ellátás, csed, gyed és gyermektartásdíj összegéről szóló igazolás,
 vállalkozók esetében az adóhatóság által kiadott jövedelemigazolás,
 álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli személyek esetén a Győr-MosonSopron Megyei Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által
kiállított igazolás,
 kérelmezővel együtt költözni szándékozó, 16. életévét betöltött nappali tagozatos
tanuló esetében iskolalátogatási igazolás,
 kérelmezővel együtt költözni szándékozó nappali tagozatos hallgató esetében hallgatói
jogviszony igazolása,
 ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás vagy
az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,
 tartási szerződés esetén a tartási szerződés másolata,
 elvált kérelmező esetében a gyermekelhelyezésről szóló igazolás.
Használt lakás vásárlása esetén csatolandó további mellékletek:
 adásvételi szerződés.
Vállalkozásban, építőközösségben épülő ingatlan esetén csatolandó további mellékletek:
 telek (hányad) megszerzését igazoló dokumentum,
 vállalkozási/építőközösségi szerződés,
 a kérelmező nevére szóló jogerős építési engedély,
 véglegessé vált építési engedély mellékletét képező tervrajz, műszaki leírás,
 emelt szintű szerkezetkész ingatlan esetén a befejező munkálatokról szóló
költségvetés.
Családi ház építése esetében csatolandó további mellékletek:
 telek megszerzéséről igazoló dokumentum,
 a kérelmező nevére szóló véglegessé vált építési engedély, vagy építési e-napló
kivonat
 a családi ház építéséhez kapcsolódó, nettó értéket tartalmazó költségvetés.
Családi ház bővítése esetén:
 emeletráépítés vagy tetőtér-beépítés esetén a tulajdonos ráépítési engedélye, vagy
építési e-napló kivonat.

