TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSI NYOMTATVÁNY
IGÉNYLŐK RÉSZÉRE
A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghiteltartozásainak csökkentése céljából a 337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet
alapján nyújtható támogatás igényléséhez
I. IGÉNYLŐK ADATAI
Támogatást igénylő I.:
Neve (családi név és utónév):
Születési neve:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Levelezési címe:
Anyja születési neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:

Családi állapota:







Személyazonosító okmány típusa:






házas
elvált (jogerős bírósági ítélettel igazoltan)
özvegy
élettársi viszony
egyedülálló
személyi igazolvány
útlevél
jogosítvány
egyéb: ………..

Személyazonosító okmány száma:
Személyi azonosító jele:
Adóazonosító jele:
Amennyiben nem magyar állampolgár, akkor tartózkodásának jellege,
jogállása (bevándorolt, letelepedett, hontalan, menekült, oltalmazott, stb.)
Amióta magyarországi állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel
rendelkezik (pontos dátum):
A jelenlegi állandó lakóhelyre (ha van) való bejelentkezés dátuma:
A jelenlegi tartózkodási helyre (ha van) való bejelentkezés dátuma:
Egyéb elérhetőségei (telefonszám,
e-mail cím):

Támogatást igénylő II.:
Neve (családi név és utónév):
Születési neve:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Levelezési címe:
Anyja születési neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:

Családi állapota:







házas
elvált (jogerős bírósági ítélettel igazoltan)
özvegy
élettársi viszony
egyedülálló

Az igénylési nyomtatvány a jelzáloghitellel érintett lakás fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal
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Személyazonosító okmány típusa:






személyi igazolvány
útlevél
jogosítvány
egyéb: ………..

Személyazonosító okmány száma:
Személyi azonosító jele:
Adóazonosító jele:
Amennyiben nem magyar állampolgár, mióta rendelkezik magyarországi
állandó lakcímmel vagy tartózkodási hellyel (pontos dátum):
A jelenlegi állandó lakóhelyre (ha van) való bejelentkezés dátuma:
A jelenlegi tartózkodási helyre (ha van) való bejelentkezés dátuma:
Egyéb elérhetőségei (telefonszám,
e-mail cím):

II. Gyermekekre vonatkozó adatok
a) Támogatást igénylő(k) azon gyermeke(i) (2018. január 1-én vagy azt követően
született harmadik, vagy többedik), aki(k)re tekintettel a támogatást igényli(k):

Gyermek neve:
Születési neve:
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Anyja születési neve:
Születési helye, ideje:
Állampolgársága:
Személyi azonosító jele:
Adóazonosító jele:
Gyermek jogállása
(vér szerinti/ örökbefogadott):

Örökbefogadott gyermek
esetén az örökbefogadásról
szóló határozat dátuma:
Igénylővel közös
háztartásban él (X-szel
jelölje):
Terhesség betöltött 12. hetét követően figyelembe veendő magzatok száma: ……………

A szülés várható időpontja: …………év ……… hó …… nap
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b) Támogatást igénylő(k) azon gyermekei, akik a gyermekszám számításánál
figyelembe veendők:
Gyermek neve:
Születési neve
Lakóhelye:
Tartózkodási helye:
Anyja születési neve
Születési helye ideje
Állampolgársága
Személyi azonosító jele:
Adóazonosító jele
Gyermek jogállása
(vér szerinti/ örökbefogadott)

Örökbefogadott gyermek
esetén az örökbefogadásról
szóló határozat dátuma:
Igénylővel közös
háztartásban él (X-szel
jelölje)
Nagykorúságára tekintettel
igénylővel nem él közös
háztartásban (X-szel jelölje)

III. Lakáscélú jelzáloghitelre vonatkozó adatok:
Jelzáloghitelt
nyilvántartó
(hitelező) pénzügyi
intézmény
neve:
Jelzáloghitel-szerződés
aláírásának dátuma:
Jelzáloghitel-szerződés azonosító
száma:


Jelzáloghitel-szerződés státusza:
Támogatást
igénylő
jelzáloghitelben
Támogatást
igénylő
jelzáloghitelben

I.

a

II.

a

más hitelezőtől
átvett


adós



adós



eredeti hitelezőnél
fennálló
 nem
 adóstárs
szerepel
 adóstárs
 nem
szerepel
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IV. A jelzáloghitel fedezetét képező ingatlan adatai:

A fedezeti ingatlan* pontos címe
(település, közterület, házszám,
épület, emelet, lépcsőház, ajtó,
stb.):
Helyrajzi száma (külterület,
belterület feltüntetésével):

tulajdonos neve

tulajdoni hányad mértéke

Ingatlan-nyilvántartásba
bejegyzett
Az ingatlan típusa
Az ingatlan osztatlan közös
tulajdonban áll:



lakás



Igen



lakóház




tanya



birtokközpont

Nem

V. KÉRELEM
Támogatást igénylő(k) a IV. pont szerinti ingatlant terhelő jelzáloghitel csökkentése érdekében a
három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentése céljából a
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet ( a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi támogatást igényli(k),
mely kérelmet a jelen dokumentum végén elhelyezett aláírással erősít(enek) meg:
A II. a) pont alatt megadott együttköltöző gyermek(ek), illetve (fennálló terhesség alapján) magzat(ok)
után ..………………..Ft összegű támogatás (gyermekenként 1 millió Ft.).
A fenti támogatást egyedülállóként** igénylem:  igen

 nem

A gyermek, aki(k)re tekintettel igényli(k) a támogatást, a család (hányadik) ….. gyermeke(i):
□ harmadik
□ negyedik
□ ötödik
□ ……….(öt felett)

* Több fedezeti ingatlan esetén csak azt az egyet kell feltüntetni, amely típusa megfelel a lakás, lakóház, tanya vagy
birtokközpont besorolás valamelyikének.

**Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, özvegy bejegyzett élettárs, elvált, elvált bejegyzett élettárs vagy az,
akinek a házassága, bejegyzett élettársi kapcsolata megszűnt és nincs élettársa.
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VI. NYILATKOZATOK

Alulírott(ak), mint a Rendelet alapján támogatást igénylő(k) az V. pont szerint igényelt támogatás
igénybevételi feltételei teljesülésének megállapításához büntetőjogi felelősségük mellett külön-külön
az alábbi önálló nyilatkozatokat teszi(k), mely nyilatkozatokat jelen igénylő nyomtatvány végén
elhelyezett aláírásukkal erősít(enek) meg:
1.  Cselekvőképességemet bíróság nem zárta ki, és részlegesen sem korlátozta;
2.  A jelen támogatás iránt benyújtott kérelmemmel párhuzamosan a Rendelet szerinti
támogatás igénylésére vonatkozó kérelmet nem nyújtottam be.
3.  Igénylők kijelentik, hogy egymással házasságot nem kötöttek, közös háztartásban, élettársi
kapcsolatban élnek …………………………..óta.
4.  A gyermeke(ke)t, aki(k)re tekintettel a támogatást igénylem a háztartásomban nevelem és
eltartásukról gondoskodom.
5.  A támogatás igénylési nyomtatványban megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
6.  Az állami adó- és vámhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozásom.
7.  A köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplek.
8.  Tudomásul veszem, hogy a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett
gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe.
9.  Magzat után igényelt támogatás esetén vállalom, hogy a gyermek születését követő
legfeljebb 30 napon belül a járási hivatal részére a gyermek születését, lakcímét,
adóazonosító jelét, illetve a gyermek halva születését vagy a magzat elhalását igazolni fogom.
10.  Utóbb született gyermekre tekintettel igénybe vehető egyéb lakáscélú állami támogatás
igénylésére vonatkozó, hitelintézethez benyújtott kérelmem elbírálása van folyamatban.

Igénylő(k) által tett nyilatkozatok sorszámai: …….…………………….., összesen ……. db
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VII. FELHATALMAZÁS ADATKEZELÉSHEZ

Alulírott(ak), mint a Rendelet alapján a támogatást igénylő(k), továbbá ezen személye(k) nagykorú
gyermeke(i) aláírásukkal kifejezetten felhatalmazzák a járási hivatalt, hogy a jelen igénylési
nyomtatvány I. pontjában (Igénylők adatai), továbbá a II. pontjában (Gyermekekre vonatkozó adatok)
megadott adatokat, valamint a támogatásra vonatkozó tényeket, adatokat, információkat a
Rendeletben meghatározottak értelmében a támogatások szabályszerű igénybevételének ellenőrzése
céljából a járási hivatal kezelje és továbbítsa a jelzáloghitelt nyilvántartó pénzügyi intézmény,
Budapest Főváros Kormányhivatala, a Magyar Államkincstár, a Belügyminisztérium, valamint az állami
adó- és vámhatóság részére.
Fentieken túl a támogatást igénylő(k) hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a járási hivatal által bekért
hatósági erkölcsi bizonyítványban foglalt személyes adatai(ka)t a járási hivatal a támogatási
jogosultság megállapítása céljából annak időtartamára kezelje.

Igénylők, valamint a gyermekszám számításánál figyelembe vett nagykorú gyermekek
aláírása:
*

Aláírás:

*

Név :

Aláírás:

Név*:

Aláírás:

Név*:
Név*:
Név*:

Aláírás:
Aláírás:
Aláírás:

Név :

Előttünk, mint tanúk előtt:
*

*

Név :

Név :

Lakcím:

Lakcím:

Szig. szám:

Szig. szám:

Aláírás:

Aláírás:

*

Kérjük a nevet nyomtatott betűvel is feltüntetni
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VIII. HOZZÁJÁRULÁS A TÁMOGATÁSI FELTÉTELEK MEGLÉTÉNEK
HIVATALBÓLI
ELLENŐRZÉSÉHEZ
SZÜKSÉGES
INFORMÁCIÓK,
ADATOK BESZERZÉSÉHEZ
Alulírott(ak), mint a Rendelet alapján támogatást igénylő(k), hozzájárul(nak) ahhoz, hogy a járási
hivatal hivatalból,
 megkeresés útján ellenőrizze


a köztartozás-mentességet – ha az igénylő(k) nem szerepel az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban - az állami adó- és
vámhatóságtól megkért adóigazolással



a jelen támogatás igénylő nyomtatvány III. pontjában szereplő, jelzáloghitelt nyilvántartó
pénzügyi intézménytől történő adatbekéréssel annak tényét, hogy
o

a feltüntetett jelzáloghitel-szerződés alapján fennálló kölcsöntartozás a Rendelet
szerinti jelzáloghitelnek minősül, és

o

a támogatást igénylő, illetve együttes igénylés esetén legalább a támogatást
igénylők egyike a kölcsönszerződés adósa, és a kölcsönszerződésben más adós
nem szerepel, továbbá

o

mikor kötötték meg a kölcsönszerződést, valamint

o

a támogatás igénylés benyújtásának napján mennyi a kölcsönszerződés alapján
fennálló tőketartozás és – az esetleges késedelmi kamatot külön feltüntetve – és
annak járulékai összege.

 közvetlen lekérdezéssel ellenőrizze


a tulajdonjog fennállását az ingatlan-nyilvántartási rendszerből
dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap másolattal.

elektronikus

VIII. Jogkövetkezményekre történő figyelmeztetés:
Ha a járási hivatal a támogatás jogosulatlan igénybevételére utaló adat birtokába jut és a
támogatásban részesült személy részéről a jogszabályban foglalt előírások megsértése a
jogszerű állapot helyreállításával nem orvosolható, vagy a támogatott személy a járási hivatal erre
irányuló felhívásának határidőben nem tesz eleget, akkor a járási hivatal felszólítja a támogatott
személyt a támogatás összegének az igénybevétel napjától számított Ptk. szerinti késedelmi
kamattal növetlen történő visszafizetésére.
Az Igénylők a fenti tájékoztatást tudomásul vették.

Kelt:
Igénylők aláírása:
*

Aláírás:

*

Aláírás:

Név :
Név :
Előttünk, mint tanúk előtt:
*

*

Név :

Név :

Lakcím:

Lakcím:

Szig. szám:

Szig. szám:

Aláírás:

Aláírás:

*

Kérjük a nevet nyomtatott betűvel is feltüntetni
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Támogatás igénylési nyomtatványhoz (a konkrét igényléshez igazítottan) csatolandó iratok,
dokumentumok (a mellékletekről másolati példányt kell benyújtani, amelynek valódiságát az igénylés
átvevője az eredetivel történő összehasonlítással, hitelesítéssel igazol)
Mellékletként csatolva*:












Személyi igazolvány/útlevél/gépjárművezetői engedély
Adókártya
Személyi azonosító jelet is tartalmazó igazolvány (lakcímkártya)
Nem magyar állampolgár támogatott személy esetén további személyes
dokumentumok
Kitöltött erkölcsi bizonyítványt igénylő adatlap
Várandósság esetén várandósgondozási könyv másolati példánya
Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését rögzítő bírósági ítélet
Gyámhatóság kirendelő határozata
Osztatlan közös tulajdonban lévő, több önálló használati egységet érintő ingatlan (pl.
ikerház) esetében megosztási vázrajz (amennyiben rendelkezésre áll) és a közös
tulajdon használatára vonatkozó, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt használati megosztási megállapodás.
Egyéb dokumentumok

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolandó:

Támogatással csökkentendő jelzáloghitel-szerződés másolati példánya

*

Kérjük a csatolás tényét X-el jelölni!
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