3. sz. melléklet

IGÉNYLÉSHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI
TÁMOGATÁS ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK
OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁS ESETÉN
IGÉNYLŐK ADATAI

1. Igénylő

2. Társigénylő

Vezetéknév:
Utónév
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely,
idő (év, hó, nap):
Állampolgársága:
Adóazonosító jel:

Tisztelt Ügyfelünk!
Ön eldöntheti, hogy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan büntetőjogi felelősség vállalásával
tett nyilatkozattal VAGY dokumentumokkal igazolja a kedvezményre való jogosultság feltételeinek
meglétét a következő esetekben:

CSOK JOGOSULTSÁGI FELTÉTELEK IGAZOLÁSA
NYILATKOZATTAL




Házasság fennállásáról
Gyermek születéséről
Élettársak közös háztartásban élése
és időtartama



Gyermek elhelyezéséről






Gyermek örökbefogadásáról
Gyámság fennállásáról
Gyermek adóazonosító jeléről
Megváltozott
munkaképességű
személlyé válásról
Köztartozás mentességről
Középvagy
felsőfokú
oktatási
intézmény nappali tagozatos tanulói
jogviszonyáról
(nyilatkozat tartalmazza az igénylő
személyes
adatait,
az
oktatási
intézmény azonosító adatait és a





DOKUMENTUMMAL
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Házassági anyakönyvi kivonat
Születési anyakönyvi kivonat



--







Elvált szülők: jogerős bírósági ítélet
Volt élettársak: jogerős bírósági
határozat közokirat vagy lakcímkártya
Gyámhatóság engedélyező határozata
Gyámhatóság kirendelő határozata
Adókártya



Orvosszakértői szerv igazolása



Nemleges együttes adóigazolás



Oktatási intézmény igazolása
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képzésre vonatkozó információkat,
ideértve a tanulmányok megkezdésének
és várható befejezésének időpontját is.)
Büntetlen előéletről
Kizárólagos használati jogról




Erkölcsi bizonyítvány
Használati megosztási megállapodás

A felsorolt nyilatkozatok a CSOK kérelem részét képezik.
Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön(ök) által tett minden egyes nyilatkozat minden esetben teljes
bizonyító erejű magánokiratba foglalt büntető jogi felelősség vállalásával tett nyilatkozatot jelent!
Az állami adóhatóság a CSOK igénylésekor tett nyilatkozatok valóságtartalmát valamennyi
támogatott személynél hatósági ellenőrzés kertében vizsgálja!
A járási hivatal a támogatott személynél a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének
jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja.
Alulírott………………………………………………………………………….(támogatást igénylők) kijelentjük, hogy a fenti
tájékoztatást tudomásul vettük.
Dátum:
_________________________

_____________________________

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

TÁMOGATÁS CÉLJÁTÓL FÜGGETLENÜL MINDEN ESETBEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Dokumentum megnevezése

Megjegyzés

Kérelem
Igénylők
érvényes
személyazonosító igazolványa
vagy útlevele; lakcímet igazoló
hatósági igazolványa és
Minden érintettre vonatkozóan
adóigazolványa vagy külföldi
állampolgár
esetén útlevél és külföldi
hatóság által kiállított okirat
Meglévő
gyermek,
személyazonosító igazolványa
vagy útlevele, és lakcímet
igazoló hatósági igazolványa.
Kormányhivatal
igazolása Vállalt gyermek után igényelt CSOK esetén
korábban igénybe vett állami nem szükséges a járási hivatal által kiállított
hatósági igazolásra, mely szerint az Igénylő
támogatásról
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Rendelkezésre áll
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nem rendelkezik megelőlegezett lakáscélú
állami támogatással.

Várandóssági könyv, vagy
kezelőorvos által kiállított, a 12. hetet betöltött magzat esetében
várandósság tényéről, és

annak
fennállásának
időpontjáról szóló igazolás

NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR ESETÉBEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Kormányhivatal igazolása nem
magyar állampolgár esetén
Regisztrációs igazolás érvényes
Tartózkodási Kártya vagy
Állandó Tartózkodási Kártya
Bevándorlási engedély
Letelepedési
engedély,
ideiglenes
letelepedési
engedély,
nemzeti
letelepedési engedély, EK
letelepedési engedély

Hontalan
Határozat
igazolás

jogállást igazoló
vagy
Hatósági

INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓAN MINDEN ESETBEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Tulajdoni lap (igénylő vagy
építtető
tulajdonjoga
minimum széljegyen kell, hogy 30 napnál nem régebbi hiteles teljes
szerepeljen)
tulajdoni lap másolat (Földhivatal)
Térképmásolat és helyszínrajz 30 napnál nem régebbi
ha a tulajdoni lapon nincs utca házszám
Címigazoló dokumentum
feltűntetve vagy eltér a ténylegestől
Alaprajz
ÚJ ÉS HASZNÁLT INGATLAN VÁSÁRLÁSA ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Használatbavételi
engedély/használatbavétel
tudomásulvételét igazoló hatósági
bizonyítvány/Egyszerű bejelentéshez 2008.07.01-ét
kötött
épület
felépítésének kiadott
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vagy

azt

követően
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megtörténtéről
bizonyítvány

szóló

hatósági

Társasházi alapító okirat
Eredeti, ingatlan-nyilvántartási hatóság
által érkeztetett példány (180 napnál
Adásvételi szerződés
nem régebbi)
Új lakás esetében, adásvétel tárgyát Igénylő nevére kiállított, adásvételi
képező ingatlanról kiállított áfás szerződésben
szereplő
összegről
számla
kiállítva
Elővásárlási
jogról
lemondó
nyilatkozat,
ügyvéd
által
ellenjegyzett, vagy hatóság által saját Amennyiben elővásárlási joggal terhelt
hatáskörben kiadott.
az ingatlan
Projekt
cég
esetén
társasház
Ügyvédi nyilatkozat
alapításáról
Használt lakáscél esetén igazolás 5 adásvételi szerződés, valamint az
éven belül értékesített ingatlanhoz eladási
árat
csökkentő
tételek
kapcsolódó kölcsön vagy támogatás igazolását szolgáló dokumentumok
visszafizetéséről
(közvetítői jutalék számlával igazolt)
Pénzintézeti
szándéknyilatkozat Projekt finanszírozás esetén vagy egyéb
jelzálogjog törléséről
terhelés esetén
ÚJ INGATLAN ÉPÍTÉSE ÉS HASZNÁLT INGATLAN BŐVÍTÉSE ESETÉN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Az építész tervező által az
egyszerű
bejelentés
mellékleteként az elektronikus
építési
naplóba
feltöltött, Illetékes
építésügyi
hatóság
által
legalább a 155/2016. (VI. 13.) engedélyezett
Korm. rendelet 1. melléklete
szerinti munkarészekből álló
kivitelezési dokumentáció
Építési engedély (jogerős) és
módosításai vagy az építésügyi
hatóság által kiállított igazolás
arról, hogy az egyszerű
bejelentéshez kötött építési 2008.07.01-én vagy azt követően kiadott
tevékenység
bejelentése
megtörtént
A
lakóépület
építésének
egyszerű bejelentéséről szóló

155/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelet [a továbbiakban:
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155/2016. (VI. 13.) Korm.
rendelet] 1. § (2) bekezdése
szerinti, az elektronikus építési
napló
üzemeltetője
által
előállított,
a
készenlétbe
helyezett elektronikus építési
napló
adatait
feltüntető
visszaigazolás (PDF formátumú)
Az igénylő nyilatkozata az
egyszerű
bejelentés
megtörténtét követő 15 nap
elteltével tett, mely szerint az
építési
tevékenységet
megkezdheti és a hitelintézet
részére benyújtott 16/2016
Korm. rendelet 43.§ (1)
bekezdés tb) alpont szerinti
dokumentumok megegyeznek
az elektronikus építési naplóba
feltöltött dokumentumokkal
Részletes
költségvetés
tervezett munkálatokról
Kivitelezői szerződés

a
Amennyiben generálkivitelezővel kötött
szerződés rendelkezésre áll
Amennyiben szükséges

Bontási engedély
Ügyvéd
által ellenjegyzett
Ráépítés esetén
ráépítési megállapodás
Épülő, de használatbavételi
engedéllyel
vagy
használatbavétel
tudomásulvételével
nem
rendelkező
lakás
tulajdonjogának megszerzése és
továbbépítése esetén a vételár
70 % - a erejéig az előző építtető
nevére, - vagy
amennyiben az előző építtető
gazdálkodó szervezet –
a gazdálkodó szervezet
által a teljes vételárról kiállított
számlák
Építőközösségi szerződés
Ha az igénylő építőközösség tagja
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A HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KAMAT
TÁMOGATÁSA ESETÉBEN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Nem
támogatott
személy
hiteladós teljes bizonyító erejű
magánokiratba
foglalt
nyilatkozata arról, hogy:
a) nem kötött e rendelet szerinti
kölcsönszerződést,
b) vállalja, hogy
ba) a későbbiekben sem köt e
rendelet
szerinti
kölcsönszerződést,
bb) nem támogatott személy
hiteladósként
további
e
rendelet
szerinti
kölcsönszerződésben
nem
szerepel, és
bc) nem létesít lakóhelyet az e
rendelet szerinti zálogjoggal
biztosított lakásban, és
c) hozzájárul ahhoz, hogy
természetes személyazonosító
adatait, az állampolgárságára
vagy hontalanságára vonatkozó
adatot, lakcímét és postacímét,
személyazonosító
igazolványának
vagy
úti
okmányának
számát,
adóazonosító jelét, valamint a
kamattámogatásra vonatkozó
információkat
a
kamattámogatás szabályszerű
igénybevételének ellenőrzése
céljából a hitelintézet átadja a
járási hivatal és a Kincstár
részére.

Nem támogatott személy hiteladós az
otthonteremtési
kamattámogatással
érintett kölcsönben adóstársként abban az
esetben szerepelhet, ha teljes bizonyító
erejű magánokiratban nyilatkozik

Igazoljuk, hogy a családok otthonteremtési kedvezményéhez szükséges dokumentumok
hiánytalanul benyújtásra kerültek.
Tájékoztatjuk, hogy a kérelmet
a) lakásvásárlás esetén a kérelem benyújtásának napját követő 30 napon belül,
b) lakás bővítése esetén a kérelem benyújtásának napját követő 60 napon belül kell elbírálnia
a hitelintézetnek.
Ha a kérelem elbírálásához szükséges, a hitelintézet az igénylőtől a benyújtott dokumentumok
kiegészítését kérheti. A kiegészítésre biztosított időtartam a határidőbe nem számít bele.
6

3. sz. melléklet

A támogatásra jogosító feltételeknek való megfelelés megállapítása iránti hatósági eljárás
megindításának feltétele, hogy a hitelintézet az igénylést teljes körűen, a támogatási
szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi feltételt megvizsgálva elbírálja.

Dátum:
Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

____________________________________
____________________________________
aláíró
aláíró
NHB Növekedési Hitelbank Zrt

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1:

Tanú 2:
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