
 

Békési Polgármesteri Hivatal 

Gazdasági Osztály 
5630.Békés, Petőfi u.2. Tel.: 411-011. 

 

KÉRELEM 

kamatmentes kölcsön igényléséhez 

 

 

Az igénylő neve: ………………………….……………... 

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

Anyja neve: ……………………………………………… 

Lakcíme: ………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………….. 

Munkahelye, jövedelme: ……………………………………………………………………… 

Tel.: ……………………………….. 

 

Házastárs neve: ………………………………………….. 

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

Anyja neve: ……………………………………………… 

Lakcíme: ………………………………………………… 

Személyi igazolvány száma: …………………………….. 

Munkahelye, jövedelme: ……………………………………………………………………… 

Tel.: ………………………………. 

A lakásban milyen minőségben laknak: ………………………………………………………. 

 

Közös háztartásban élő és az igénylővel együttköltöző családtagok adatai: 

(kiskorú gyermekek neve, egyéb családtagok neve, életkora, munkahelye, jövedelme) 

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

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

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

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

A család létszáma összesen:      ……………… fő 

Egyéb jövedelmek: (családi pótlék, árvaellátás, tartásdíj, stb.): ……………… Ft 

A család összes havi jövedelme:     ……………… Ft 

Egy főre eső havi nettó jövedelem:     ……………… Ft 



 

A kérelem benyújtását megelőzően van-e két éves békési itt lakása?  igen – nem 

Cím: ………………………………………………………………. 

A kérelem benyújtását megelőzően van-e két éves békési munkaviszonya? igen - nem 

Munkahely neve, címe: ……………………………………………………………………. 

 

Volt-e korábban az igénylő(k)nek saját tulajdonú lakása, vagy más módon lakáshasználata? 

           igen - nem  

Az eladott lakás címe, értéke: ……………………………………………………………… 

Az elidegenítés időpontja, oka: …………………………………………………………….. 

 

Volt-e korábban az igénylővel együttköltöző családtagoknak valamilyen lakáson használati 

joga? ( tulajdonjog, vagyoni értékű jog, stb.)     igen – nem 

Az ingatlan címe: …………………………………………………………………………….. 

 

Jelenleg önkormányzati tulajdonú bérlakásban lakik?    igen – nem 

 

Kapott-e korábban az önkormányzattól lakásvásárláshoz vagy építéshez támogatást? 

Mikor: ………………. év, ………………………. Ft    igen – nem 

 

Vásárlás esetén: 

Az ingatlan pontos címe: ……………………………………………………………………... 

Helyrajzi száma: …………………………… Vételára: ……………………………….. 

 

Építkezés esetén: 

Az ingatlan pontos címe: ……………………………………………………………………… 

Helyrajzi száma: …………………………..  Bekerülési költség: ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Pénzintézettől igényelt hitel összege:   ………………………………. Ft 

- Lakáscélú állami támogatás(szoc.pol.) összege:  ………………………………. Ft 

- Munkáltatói kölcsön összege:    ………………………………. Ft 

- Saját megtakarítás összege:     ………………………………. Ft 

- Igényelt önkormányzati támogatás összege:  ………………………………. Ft 

 

  Összesen:     ………………………………. Ft 

 

A kérelem indokolása: 

(Olyan szempontok felsorolása, amelyet az igény elbírálása kapcsán fontosnak tart. Pl.: állami 

gondozásból kikerülés, stb.) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Nyilatkozat: 

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

Hozzájárul ahhoz, hogy a kérelmet a bizottság(ok), illetve a képviselő-testület nyílt ülésen 

tárgyalja? igen – nem 

 

Békés,  ……………………………… 

 

………………………………..  ………………………………. 

igénylő     házastársa (élettársa) 

 

A kérelemhez mellékelni kell: 

1.) Jövedelemigazolás 

2.) Adásvételi szerződés vagy vevőkijelölés 

3.) Építési engedély (építkezés esetén) 

 

Tájékoztató: A támogatásban részesülő igénylőkkel a Polgármesteri Hivatal 

kölcsönszerződést köt, ezt követően a megvásárolt (vagy épített) ingatlanra jelzálogjogot 

jegyeztet be az ingatlan-nyilvántartásban. A kölcsön folyósításához a szerződés megkötésekor 

két készfizető kezest kell megjelölni. 

 



 

NYILATKOZAT 

 

Alulírottak a kölcsönigénylő(k) részére folyósított önkormányzati kamatmentes kölcsön 

erejéig készfizető kezességet vállalunk: 

 

Név ( leánykori név is): ……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 

Szül. helye, idő:  ……………………………………………….. 

Személyi igazolvány száma: ……………………………………………….. 

Anyja neve:   ……………………………………………….. 

Munkahelye:   ……………………………………………….. 

Lakcíme:   ……………………………………………….. 

Személyi száma:   ……………………………………………….. 

Adóazonosító jele:  ……………………………………………….. 

B é k é s , 20…………………………….. 

 

 ………………………………. 

 aláírás 

 

Név ( leánykori név is): ……………………………………………….. 

    ……………………………………………….. 

Szül. helye, idő:  ……………………………………………….. 

Személyi igazolvány száma: ……………………………………………….. 

Anyja neve:   ……………………………………………….. 

Munkahelye:   ……………………………………………….. 

Lakcíme:   ……………………………………………….. 

Személyi száma:   ……………………………………………….. 

Adóazonosító jele:  ……………………………………………….. 

 

B é k é s , 20…………………………….. 

 

 ………………………………. 

 aláírás 

Melléklet: 1-1 db. jövedelemigazolás 


