
Helyi támogatást igénylő lap 

 

1./ Az igénylő és a vele együtt költöző családtagjainak személyes adatai: 

                                                     Igénylő                                    Házastársa (élettársa)  

Családi és utóneve: ……………………………………………………………………… 

Leánykori családi és utóneve:…………………………………………………………… 

Anyja leánykori családi és utóneve: ……………………………………………………. 

Születési helye,ideje:…………………………………………………………………….. 

Munkahelye:……………………………………………………………………………… 

Foglalkozása:……………………………………………………………………………… 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………. 

 

2./ Együtt lakó gyermekek neve és születési ideje: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

3./ Egyéb együtt költöző családtagok neve, születési ideje, rokonsági fok: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

 

4./ Az építkezés helye:…………………………………………………………….. 

5./ A vásárolandó lakás helye:……………………………………………………… 

6./A felújítandó lakás helye: ………………………………………………………. 

7./ Az építendő, vásárolandó lakás szobáinak száma: ……………………………. 

8./ Az építendő, vásárolandó lakás értéke: ……………………………………….. 

9./ Építkezés, illetve vásárlás esetén a felvett kölcsönök összege: ……………….. 

10./ Igényelt támogatás mértéke: 

a) vissza nem térítendő: ……………………… 

b) kamatmentes kölcsön: …………………….. 

 

11./ Indokolás: 



…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

Önálló lakást eredményező tetőtér beépítés esetén ugyanazok a feltételek, mint az 

építkezés esetén, de szükséges az ingatlan tulajdonosától az építkezéshez való 

hozzájárulást, valamint az építkezéshez kapott helyi támogatás esetén a kapott összeg 

erejéig a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez való 

hozzájárulást becsatolni. 

 

A kérelemhez Marcali Város Képviselőtestületének 18/2003. (X.17.) számú rendeletében 

meghatározott mellékleteket csatolni kell! 

 

Büntetőjogi felelősségem /- ünk/ tudatában kijelentem /- jük/, hogy a helyi támogatást az 

elmúlt 5 éven belül nem vettük igénybe.  

 

Hozzájárulok /-lunk/, hogy az ingatlanomra / ingatlanunkra a kölcsön visszafizetéséig az 

ingatlan- nyilvántartásba jelzálogjogot, annak biztosítására pedig elidegenítési és 

terhelési tilalmat jegyezzenek be Marcali Város Önkormányzata javára. 

 

Tudomásul veszem / vesszük, hogy az önkormányzati támogatást vásárlás esetén a 

támogatás utalását követő 6 hónapon belül, építés esetén a támogatás utalását követő 1 

éven, bővítés, felújítás, korszerűsítés esetén pedig a megállapodás megkötésétől számított 

6 hónapon belül fel kell használni és azt számlával igazolni. A Polgármesteri Hivatal 

ellenőrzi a folyósított támogatások felhasználását a megállapodás megkötését követő év 

december 31- ig és az ellenőrzés eredményéről beszámol az Egészségügyi és Szociális 

Bizottságnak. 

  

Tudomásul veszem / vesszük, hogy a vissza nem térítendő támogatást illetve a 

kamatmentes kölcsön még vissza nem fizetett összegét egy összegben az igénybevétel 

napjától esedékes, a Ptk. 232. § szakasza szerinti kamatokkal együtt köteles visszafizetni 

az esedékessé válástól számított 60 napon belül az, aki: 

a) az önkormányzati támogatást a megállapodásban foglaltaktól eltérően használja fel; 

b) az önkormányzati támogatáshoz valótlan adat közlésével indokolatlanul jutott; 

c) az önkormányzati támogatást a 10. § (8) bekezdése szerinti határidőben nem 

használata fel; 

d) aki törlesztési kötelezettségének 3 egymást követő hónapban – a Polgármesteri 

Hivatal Pénzügyi Irodájának felszólítását követően – nem tett eleget; 

e) amennyiben a vissza nem térítendő támogatással vásárolt vagy épített lakást a 

kedvezményezett 5 éven belül elidegeníti, kivéve, ha méltányolható lakásigényét 

ingatlan cseréjével, vagy az értékesítést követően lakásépítés vagy vásárlás útján 

elégíti ki. 

 

Tudomásul veszem/vesszük továbbá, hogy a fentiek szerint vagyok köteles/ vagyunk 

kötelesek a támogatást visszafizetni, amennyiben nem vagy csak részben 



tudom/tudjuk számlával igazolni, hogy a támogatást a megállapodásban foglaltak 

szerint használtam fel/ használtuk fel. 

  

Tudomásul veszem/ vesszük, hogy a támogatás számlával nem igazolt része nem 

lehet több, a támogatás számlával nem igazolt része nem lehet több 

a) 100.000.- Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön esetén 20.000.-Ft-nál 

b) 200.000.-Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön esetén 30.000.-Ft-nál 

c) 300.000.-Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön esetén 40.000.-Ft-nál 

d)500.000.-Ft-ig terjedő kamatmentes kölcsön esetén 50.000.-Ft-nál, amennyiben 

nyilatkozom/ nyilatkozunk arról, hogy az indokolt költség megfizetésére jogszerűen, 

számla kibocsátása nélkül került sor, feltéve, ha bemutatom/ bemutatjuk az érintett 

másik fél nyilatkozatát, amelyben e másik fél nyugtázza az összeg kifizetését. 
 

A kérelemhez a következőket mellékelem: 

1. ……………………………………………….. 

2. ………………………………………………. 

3. ……………………………………………….. 

4. ………………………………………………. 

5. ……………………………………………… 

 

Marcali, 200……év ………………….. hó………………nap 

 

 

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

        aláírás           aláírás 

 


