
Polgármesteri Hivatal      illetékbélyeg helye! 
Jegyzője részére       (2.000,-Ft) 
 
 
 

K É R E L E M 
 
 
Kérjük/kérem, hogy a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény*, 
és/vagy kiegészítő kamattámogatás*, és/vagy új lakás építéséhez / vásárlásához nyújtott 
megelőlegező kölcsön igénybevételéhez szükséges jegyzői igazolást kiállítani szíveskedjék. 
 
 
Mellékletek (fénymásolatban) – eredetben bemutatott iratok alapján: 
Aláhúzandó, amely iratot csatolták! 
 
 
- kérelmező/kérelmezők személyi igazolványa, 
- kérelmező/kérelmezők lakcímkártyája, 
- kérelmező/kérelmezők adókártyája, 
- házassági anyakönyvi kivonat, 
- gyermek/gyermekek születési anyakönyvi kivonata, 
- gyermek/gyermekek lakcímkártyája vagy személyi lapja, 
- jogerős építési engedély, vagy adásvételi szerződés, vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni 

lap, 
- 16 éven felüli gyermek esetén iskolalátogatási igazolás arról, hogy nappali tagozatos 

hallgató, 
- elvált szülők esetén a kiskorú gyermek/gyermekek elhelyezéséről szóló jogerős ítélet, 
- nyilatkozat, 
- 2.000,-Ft értékű illetékbélyeg 
 
 
…………………………, 20…. ……………… hó …… nap 
 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
kérelmező/kérelmezők aláírása 

 
 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
kérelmező/kérelmezők 

állandó lakóhelyének címe és 
telefonszáma 

 
 
*megfelelő jogcím aláhúzandó! 



NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott 

_________________________________________________ (név), 

_________________________________________________ (szül. hely, idő, anyja neve) 

_________________________________________________ szám alatti lakos, és alulírott 

_________________________________________________ (név), 

_________________________________________________ (szül. hely, idő, anyja neve) 

_________________________________________________ szám alatti lakos 

büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott lakásépítési kedvezmény / vagy kiegészítő 

kamattámogatás igénybevételéhez jómagam, házastársam és kiskorú gyermekem 

lakástulajdonnal, állandó használat joggal, vagy bérleti jogviszonnyal a jogszabályban 

meghatározott mértéket meghaladóan nem rendelkezünk.  

A fenti rendeletben meghatározott vissza nem térítendő lakásépítési kedvezményt és / vagy 

kedvezményes kamatozású kölcsönt még nem vettük igénybe.  

 
 

Kelt: …………………………………………… 

 

 

 

……………………………………….  ……………….………………………. 



NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott 

_________________________________________________ (név), 

_________________________________________________ (szül. hely, idő, anyja neve) 

_________________________________________________ szám alatti lakos, és alulírott 

_________________________________________________ (név), 

_________________________________________________ (szül. hely, idő, anyja neve) 

_________________________________________________ szám alatti lakos 

büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a lakáscélú állami támogatásokról szóló 

12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletben meghatározott lakásépítési kedvezmény / vagy kiegészítő 

kamattámogatás / vagy megelőlegező kölcsön igénybevételéhez jómagam, házastársam és 

kiskorú gyermekem lakástulajdonnal, állandó használat joggal, vagy bérleti jogviszonnyal a 

jogszabályban meghatározott mértéket meghaladóan nem rendelkezünk. 

A fenti rendeletben meghatározott vissza nem térítendő lakásépítési kedvezményt és / vagy 

kedvezményes kamatozású kölcsönt már igénybe vettük* 

……………………………… nevű gyermekünkre,  

……………………………… nevű gyermekünkre,  

……………………………… nevű gyermekünkre,  

jelenleg ………………………………… (szül.: ………………………………..) nevű 

gyermekünkre szeretnénk igénybe venni.  

 
 

Kelt: ……………………………………… 

 

 

 

……………………………………….  ……………….………………………. 

 

 

 

 

*megfelelő jogcím aláhúzandó! 
 


