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1. melléklet az 54/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelethez1 

 

    Várpalotai Polgármesteri Hivatal  

     Szervezési, Intézményirányítási 

                 és Szociális Iroda 

8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Pf.:76 

Tel.: (88) 592-660        Fax.: (88) 575-760 

 

 

 

PÁLYÁZAT 

A FIATAL HÁZASOK ELSŐ LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK ADHATÓ 

TÁMOGATÁSRA 

I. A pályázók adatai: 

A férj neve:   .........................................................................................  

 születési helye:   .........................................................................................  

 születési ideje:  .........................................................................................  

 anyja neve:  .........................................................................................  

 munkahelye:  .........................................................................................  

 foglalkozása:  .........................................................................................  

 munkahelyének címe:  .................................................................................  

 lakóhelye:  .........................................................................................  

 tartózkodási helye, amennyiben 

 nem azonos a lakóhellyel:  ...........................................................................  

 személyi igazolvány száma:  ........................................................................  

 TAJ száma:   .........................................................................................  

 Adó azonosító jele: ......................................................................................  

A feleség neve:   .........................................................................................  

 születési helye:   .........................................................................................  

 születési ideje:  .........................................................................................  

 anyja neve:  .........................................................................................  

 munkahelye:  .........................................................................................  

 foglalkozása:  .........................................................................................  

 munkahelyének címe:  .................................................................................  

 lakóhelye:  .........................................................................................  

 tartózkodási helye, amennyiben 

 nem azonos a lakóhellyel:  ...........................................................................  

 személyi igazolvány száma:  ........................................................................  

 TAJ száma:   .........................................................................................  

 Adó azonosító jele: ......................................................................................  

                                                           
1 Az 1. mellékletet mód. a 20/2015. (IX.29.) ör. 6.§ (1) bekezdése 
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Közös háztartásukban eltartott és velük együtt költöző gyermekek: 

   neve                     szül. helye              szül. ideje             anyja neve                   TAJ száma 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Együtt költöző egyéb családtag: 

   neve            szül. helye            szül. ideje         anyja neve     TAJ száma       rokoni viszony 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

II. A lakásra vonatkozó adatok: 

A lakás pontos címe:   .........................................................................................  

 alapterülete:  ................................................................................... m2 

 szobák száma:  .........................................................................................  

 komfortfokozata:  .........................................................................................  

 (összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli) 

 vételára:   ..................................................................................... Ft 

 

É p í t k e z é s    e s e t é n : 

A ház (telek) pontos címe:  .........................................................................................  

 építési költsége:  ..................................................................................... Ft 

 készültségi foka:   ..................................................................................... % 

 

A hátralévő építési munkák felsorolása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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III. A pályázók rendelkezésére álló pénzügyi források: 

 

 Saját tőke:  ..................................................................................... Ft 

 Szociálpolitikai kedvezmény:  ................................................................. Ft 

 Egyéb rendelkezésre álló pénzügyi forrás (pl: vissza nem térítendő  

 munkahelyi támogatás stb.) ..................................................................... Ft 

 

 A lakásépítéshez, vásárláshoz igénybe vett, igénybe venni szükséges 

 kölcsönök felsorolása:  

 

            fajtája                                                                összege 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 

Várpalota, ……………………………………….. 

 

 

 

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

                       aláírás                                                                          aláírás 

 

 

T á j é  k o z t a t ó 

(a pályázat kitöltése előtt szíveskedjen elolvasni) 

A pályázathoz mellékelni kell: 

- a 2. melléklet szerinti jövedelem- és vagyonnyilatkozatot, 

- a pályázat benyújtását megelőző 3 havi jövedelemigazolást a házaspár mindkét tagja részéről, 

- lakásvásárlás esetén az adásvételi szerződést, 

- építkezés esetén az építési engedélyt, 

- tulajdoni lap másolatot, 

- pénzintézettel kötött kölcsönszerződést, 

- pénzintézeti kölcsön esetén, igazolást a törlesztő részlet havi összegéről, valamint a 

folyószámla-számról, mely számláról a törlesztő részlet levonásra kerül,  

- házassági anyakönyvi-kivonat másolatát, 

- személyes okmányok fénymásolatát, amennyiben a pályázat benyújtása nem személyesen 

történik. 

- építkezés esetén az építési vállalkozóval kötött előszerződés egy eredeti példányát is csatolni 

kell.  


