A Bank tölti ki!

Iktató szám:
Értékesítő:
Banki azonosító:
Az átvétel dátuma:

KÉRELEM
CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY, ADÓ-VISSZATÉRÍTÉSI TÁMOGATÁS
ÉS HÁROM VAGY TÖBB GYERMEKES CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI
KAMATTÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉNEK CÉLJÁRA
1. Igénylő

2. Társigénylő

Személyi adatok
Ügyfél neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési hely, idő (év, hó, nap):
Állampolgársága:
Adóazonosító jel:
Személyi azonosító (személyi szám):
Szem.ig,/Útlev./Jogosítvány száma:
Szem.ig,/Útlev./Jogosítvány érv.ideje:
Lakcímkártya száma:
Családi állapot:

 hajadon/nőtlen
 házas
 élettársával él

 elvált
 özvegy

 hajadon/nőtlen
 házas
 élettársával él

 elvált
 özvegy

Legmagasabb iskolai végzettsége:

 felsőfokú
 szakmunkás

 érettségi
 alapfokú

 felsőfokú
 szakmunkás

 érettségi
 alapfokú

Amennyiben házas, élettársi kapcsolatban él,vagy elvált kérjük jelezze a családi állapot változásának időpontját:

Eltartottak száma:
Gyermekét egyedül neveli:

 igen

 nem

 igen

 nem

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Elérhetőségek
Bejelentett állandó lakcím:
Bejelentett levelezési cím:

______________

Tartózkodási hely:

Vezetékes telefonszám:
Mobil telefonszám:
Munkahelyi telefonszám:
E-mail cím:

Igényelt támogatás
Igényelt támogatás típusa:
 Családok otthonteremetési kedvezménye (CSOK)
 Megelőlegezett CSOK
Igényelt támogatás összege:

Ft

Igényelt támogatás célja:
 Új lakás (2008. június 30. után kiadott használatbavételi engedély esetén) vásárlása
 Új lakás (2008. június 30. után kiadott építési engedély esetén) építése
 Használt lakás vásárlása
 Meglévő ház bővítése
 Adó-visszatérítési támogatás (kizárólag új lakás építése esetén)
Adó-visszatérítési kedvezmény igényelt összege

Ft

 Három vagy több gyermekes családok otthonteremetési kamattámogatása (Kizárólag azon ügyfelek esetében igényelhető, akik
három vagy több gyermek után a Családok otthonteremtési kedvezményére jogosultak és annak lehetőségével élnek is.)

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Igényelt kölcsön
Az igényelt kölcsön összege:
A futamidő:
A kölcsön célja:

Ft
év

 új lakás vásárlás

 használt lakás vásárlás

 új lakóingatlan építés

 bővítés

Kölcsön típusa:
 Piaci kamatozású HUF hitel (használt lakás vásárlás/bővítés esetén)
 Három vagy több gyermekes családok otthonteremetési kamattámogatása (Kizárólag azon ügyfelek esetében igényelhető, akik
három vagy több gyermek után a Családok otthonteremtési kedvezményére jogosultak és annak lehetőségével élnek is.)

Pénzügyi adatok
Havi nettó jövedelme:

Ft

Háztartás együttes havi jövedelme:
Rendszeres havi levonás(ok):

Ft
Ft

Ft

Ft
Ft

Jövedelemszerzés alap jogviszonya adósra vonatkozóan:

Jövedelemszerzés alap jogviszonya társadósra/kezesre vonatkozóan:

alkalmazott egyéni vállalkozó nyugdíjas
társas vállalkozó őstermelő egyéb

alkalmazott egyéni vállalkozó nyugdíjas
társas vállalkozó őstermelő  egyéb

Jelenlegi munkaviszony kezdete/
Jelenlegi munkaviszony kezdete/
Vállalkozás indításának dátuma: _______________________ Vállalkozás indításának dátuma: _______________________
Rendelkezik megtakarítással: igen nem
 lekötött betét  életbiztosítás  értékpapír
 egyéb:____________

Rendelkezik megtakarítással: igen nem
 lekötött betét  életbiztosítás  értékpapír
 egyéb:____________

Rendelkezik gépjárművel, igen nem
Annak becsült értékét: _________________

Rendelkezik gépjárművel, igen nem
Annak becsült értékét: _________________

Rendelkezik egyéb, 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű
vagyontárggyal: igen nem
Annak becsült értékét: ______________________

Rendelkezik egyéb, 200.000.-Ft-ot meghaladó értékű
vagyontárggyal: igen nem
Annak becsült értékét: ______________________

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Rendelkezik más pénzintézetnél bankszámlával?
igen nem

Rendelkezik más pénzintézetnél bankszámlával?
igen nem

Más pénzintézet megnevezése:
_________________________________________
________________________________________

Más pénzintézet megnevezése:
____________________________________________
____________________________________________

Van hitele más pénzintézetnél?
nincs
 van _________db 

Hitel 1.
Intézmény neve:_________________________





Van hitele más pénzintézetnél?
nincs
van _________db
Hitel 1.
Intézmény neve:_________________________

Összeg: _______________________Ft

Összeg: _______________________Ft

Lejárat:________________

Lejárat:________________

A havi törlesztés összege: ________________Ft

A havi törlesztés összege: ________________Ft

Hitel/kölcsön típusa személyi hitel áruvásárlási hitel
lakáshitel  szabad felhasználásújelzáloghitel
gépkocsi hitel Egyéb:_________________

Hitel/kölcsön típusa személyi hitel áruvásárlási hitel
lakáshitel  szabad felhasználásújelzáloghitel
gépkocsi hitel Egyéb:_________________

Hitel 2.
Intézmény neve:_________________________

Hitel 2.
Intézmény neve:_________________________

Összeg: _______________________Ft

Összeg: _______________________Ft

Lejárat:________________

Lejárat:________________

A havi törlesztés összege: ________________Ft

A havi törlesztés összege: ________________Ft

Hitel/kölcsön típusa személyi hitel áruvásárlási hitel
lakáshitel  szabad felhasználásújelzáloghitel
gépkocsi hitel Egyéb:_________________

Hitel/kölcsön típusa személyi hitel áruvásárlási hitel
lakáshitel  szabad felhasználásújelzáloghitel
gépkocsi hitel Egyéb:_________________

Hitel 3.
Intézmény neve:_________________________

Hitel 3.
Intézmény neve:_________________________

Összeg: _______________________Ft

Összeg: _______________________Ft

Lejárat:________________

Lejárat:________________

A havi törlesztés összege: ________________Ft
Hitel/kölcsön típusa személyi hitel áruvásárlási hitel
lakáshitel  szabad felhasználásújelzáloghitel
gépkocsi hitel Egyéb:_________________

A havi törlesztés összege: ________________Ft
Hitel/kölcsön típusa személyi hitel áruvásárlási hitel
lakáshitel  szabad felhasználásújelzáloghitel
gépkocsi hitel Egyéb:_________________

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Gyermekek adatai / Együttköltöző családtagok adatai
1.) Megelőlegezett Családok Otthonteremtési Kedvezménye, valamint a Megelőlegezett Családok Otthonteremtési
kedvezményéhez kapcsolódó családi Otthonteremtési kamattámogatása esetén:
Vállalt gyermekek száma:
2.) Családok Otthonteremtési Kedvezménye, valamint a Családok Otthonteremtési kedvezményéhez kapcsolódó családi
Otthonteremtési kamattámogatása esetén:
Eltartott gyermekek száma:
Eltartott gyermek neve:
Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

Állampolgársága:

Személyi száma:

Adóazonosító jele:

Gyermek jogállása:

 vér szerinti

 örökbefogadott

Eltartott gyermek neve:
Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

Állampolgársága:

Személyi száma:

Adóazonosító jele:

Gyermek jogállása:

 vér szerinti

 örökbefogadott

Eltartott gyermek neve:
Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Lakcíme:

Állampolgársága:

Személyi száma:

Adóazonosító jele:

Gyermek jogállása:

 vér szerinti

 örökbefogadott

3.) Családok Otthonteremtési Kedvezménye valamint a Családok Otthonteremtési kedvezményéhez kapcsolódó családi
Otthonteremtési kamattámogatása esetén:
Magzat(ok) száma:
Egy magzat esetén:

Két magzat esetén:

Terhesség betöltött hete:

Terhesség betöltött hete:

Várható születési idő:

Várható születési idő:

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Több magzat esetén
Terhesség betöltött hete:
Várható születési idő:

4.) A támogatással érintett ingatlanba együtt költözők:
Együtt költöző családtag neve:
Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Személyi száma:

Adóazonosító jele:

Rokonsági fok:

Együtt költöző családtag neve:
Születési helye, ideje:

Anyja neve:

Személyi száma:

Adóazonosító jele:

Rokonsági fok:
Az ingatlanba együttesen költöző családtagok száma:

Kedvezménnyel, támogatással érintett ingatlan adatai
Cím:
Helyrajzi szám:
Ingatlan típusa:

 belterület

 külterület

Ingatlan jellege:

 családi ház

 társasház

 lakás

 igen

 nem

Ingatlan osztatlan közös tulajdonú:
Egyéb, részletezve:
Az ingatlan alapterülete:

__________ m2

A telek mérete:

__________ m2

A lakószobák száma:

__________ m2

Ingatlan tulajdonosainak adatai:
Tulajdonos
(tulajdont szerző) neve

Születési helye, ideje

Anyja neve

Tulajdoni hányad

1.
2.
3.
Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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4.

Az ingatlant terhelő jog:

 nincs

 van

Ha van, a terhelés jellege:

 jelzálogjog

 elidegenítési és terhelési tilalom

 egyéb (haszonélvezeti jog, elővásárlási jog, stb.): _____________________

Forrásösszetétel
a.) Építési költség/vételár:______________________Ft
Saját erő összege: _____________________ Ft
Saját erő összetétele:
készpénz:

_____________________ Ft

elkészült saját munka értéke:

_____________________ Ft

helyszínen tárolt, még be nem
épített anyagok értéke:

_____________________ Ft

családi otthonteremtési kedvezmény:

_____________________ Ft

kölcsön/támogatás
(munkáltatói, lakástakarék-pénztár):

_____________________ Ft
_____________________ Ft
_____________________ Ft

egyéb forrás:

_____________________ Ft

forrás összesen:

_____________________Ft

b.) Használt ingatlan vásárlása esetén:
Az adásvételi szerződés aláírásának időpontja: _____________________
Használt ingatlan vételára: _____________________ Ft

c.) Új ingatlan vásárlása esetén:
Az adásvételi szerződés aláírásának időpontja:_____________________
Használatba vételi engedély kiadásának időpontja/várható időpontja:_____________________
Használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének időpontja/várható időpontja:_____________________

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Az ingatlan vételára:
Nettó vételár (HUF)

ÁFA összege (HUF)

Bruttó vételár (HUF)

Telek
Felépítmény
Ingatlan teljes költsége

d.) Új ingatlan építése esetén:
Építési engedély kiadásának időpontja/várható időpontja:

_____________________

Építési engedély jogerőre emelkedésének időpontja/várható időpontja:

_____________________

Építési engedély száma:

_____________________

Építkezés befejezésének várható időpontja:

_____________________

Kivitelezés módja (saját, generál kivitelező bevonásával):

_____________________

Építkezés tervezett költségvetése:
Nettó bekerülési költség (HUF)

ÁFA összege (HUF)

Bruttó vételár (HUF)

Telek
Felépítmény
Ingatlan teljes költsége

e.) Ingatlan bővítése esetén:
Bővítési munkálatok kezdési dátuma/tervezett kezdési dátuma:

_____________________

Bővítési munkálatok befejezésének dátuma/tervezett kezdési dátuma:

_____________________

Tervezett munkálatok leírása:

Lakószobák száma jelenleg és a bővítést követően: _____________________
Engedély köteles munkálatok esetén az építési engedély kiadásának dátuma:

_____________________

Engedély köteles munkálatok esetén az építési engedély száma:

_____________________

Építkezés tervezett költségvetése:
Nettó bekerülési költség (HUF)

ÁFA összege (HUF)

Bruttó vételár (HUF)

Felmerülő költségek

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Nyilatkozatok
1. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom arról, hogy az alábbi gyermekek után az alább megjelölt időpontban és
hitelintézeten keresztül, az alábbiakban megjelölt összegben, az alább megjelölt ingatlan vonatkozásában vettem igénybe bármely
lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabály szerint vissza nem térítendő állami támogatást és tudomásul veszem, hogy az NHB
Növekedési Hitel Bank Zrt. a korábbi igénybevételt a Magyar Államkincstár által üzemeltetett lakástámogatási informatikai
rendszerben lévő adatok alapján és a TAKARNET rendszerből ellenőrzi:

A gyermek neve,
aki után
korábban állami
támogatást vett
igénybe

Adóazonosító jel

 igen

Anyja neve,
születési
helye és
ideje

Támogatási
szerződés kelte

 nem

Igénylő aláírása

Állami
támogatást
folyósító
hitelintézet neve

 igen

Állami
támogatás
összege

Az ingatlan megjelölése
településnévvel és
helyrajzi számmal,
amelynek
vonatkozásában az
állami támogatást
igénybe vette

 nem

Társigénylő aláírása

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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2. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor fennálló házasságomról:
Házastárs neve
Házastárs
személyi Születési hely, idő
Házasságkötési hely, idő
azonosító

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

3. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom a gyermek(ek)ről, aki(k) után a kedvezményt igényelem:
Gyermek neve, aki Adóazonosító Anyja neve,
Örökbefogadott gyermek
Kiskorú gyermek elhelyezése esetén a
után a
jel
születési helye
és gyám kirendelése
gyermek elhelyezéséről döntő hatóság,
kedvezményt
és ideje
esetén:
bíróság megnevezését, a döntés
igényelem
Hatóság megnevezése és a
időpontját
döntés időpontja

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

4. Büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy csak olyan személy(ek) után igényelek családi otthonteremtési kedvezményt,
aki(k) után a 16/2016. (II.10.) Korm. rendelet és egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerinti vissza nem
térítendő lakáscélú állami támogatás igénybevétele még nem történt.
 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírása

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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5. Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy
1. a saját és a velem közös háztartásban élő, velem együtt költöző kiskorú gyermekek alábbi adatait:
név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyi
azonosító, adóazonosító jel; valamint
1. a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó információkat
a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából az NHB Növekedési Hitel Bank
Zrt. felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal, járási hivatal a Magyar Államkincstár, valamint az állami adóhatóság részére.

 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírása

6. Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt., a kormányhivatal és az állami adóhatóság ill. a járási
hivatal a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi
otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is ellenőrizze, és annak eredményéről az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt-t tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel,
amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal ill. a járási hivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt, járási hivatalt hivatalból
értesítse.

 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírása

7. Büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5
éven belül a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett
vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy
bíróság véglegesen visszafizetésre nem kötelezett.
 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírása

8. Büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy a vissza nem térítendő állami támogatás felhasználásával megvásárolni kívánt
ingatlan egyik eladója sem közeli hozzátartozóm vagy élettársam.
 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírása

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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9. Büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy a vissza nem térítendő állami támogatás felhasználásával megvásárolni kívánt
ingatlan gazdálkodó szervezetnek minősülő eladójával nem vagyok tulajdonosi kapcsolatban.
 igen

 nem

 igen

Igénylő aláírása

 nem

Társigénylő aláírása

10. Fiatal házaspár igénylőként kijelentjük, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt ___ gyermek után igényeljük,
a vállalt gyermek(ek) száma tehát ____.

11. Élettárs igénylőként kijelentjük, hogy házasságkötés nélkül, egymással érzelmi és gazdasági közösségben, közös háztartásban
____________________________ óta élünk.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

12. Házasságban élő igénylőként kijelentjük, hogy közös háztartásban élünk.
 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírás

13. Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az általam az igényléshez csatolt, a büntetlen előéletemet igazoló hatósági
bizonyítványban (erkölcsi bizonyítványban) foglalt személyes adataimat az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. a családi otthonteremtési
kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából és időtartamára kezelje.
 igen

 nem

 igen

 nem

Igénylő aláírása
Társigénylő aláírás
14. Kijelentem, hogy tudomással bírok arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény igénylése a valótlan adatok szolgáltatása,
illetve a támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén a családi otthonteremtési kedvezményt a vonatkozó jogszabályban foglaltak
szerint vissza kell fizetni.
 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírás

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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15. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati
jogom áll fenn.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

16. Tudomásul vettem, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének feltétele, hogy büntetőjogi felelősségemet a bíróság
a 16/2016. Korm rendelet (II. 10.) 1. számú mellékletben felsorolt bűncselekmény elkövetése miatt
a) nem állapította meg, vagy
b) megállapította, de a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének időpontjában az igénylő e bűncselekmények
vonatkozásában a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól már mentesültem.
_____________________________
Igénylő aláírása

_____________________________
Társigénylő aláírás

17. Nyilatkozom, hogy a 16/2016. Korm. rendelet (II. 10.) 1. számú mellékletének tartalmát, (mely a büntetlen előéletre vonatkozik)
teljes körűen megismertem.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Büntetőjogi
felelősség
vállalásával
nyilatkozom,
hogy
büntetlen
előéletű
vagyok.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a járási hivatal a családi
otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és
időtartamára kezelje.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

18. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozásom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

19. Ha az igénylő nem tudja igazolni 30 napnál nem régebbi okirattal, hogy a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. §-a szerint biztosított (ide
nem értve a közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott személyt):
Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási
intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás
keretében tanulmányokat folytatok.
Oktatási intézmény azonosító adatai:
Képzésre vonatkozó információk:
Tanulmányok megkezdésének, és várható befejezésének időpontja:

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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20. Jelen nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy ha a gyermek születését követően nem igényelek családtámogatási ellátást, vagy ha
azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4)
bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényelem, a gyermek nevét, születési adatait, adóazonosító jelét büntetőjogi
felelősség vállalásával tett, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban bejelentem, továbbá a gyermek anyakönyvi
kivonatát, lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló dokumentumot a
gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül a hitelintézet részére bemutatom.
 igen

 nem

 igen

 nem

____
Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

21. Ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában
kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja:
Vállalom, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válok.
 igen

 nem

 igen

 nem

____
Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén:
22. Vállalom, hogy tartózkodási jogosultságom fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Adó-visszatérítési támogatáshoz kapcsolódó nyilatkozatok
23. Kijelentem, hogy nem kötöttem és az építési munkák befejezéséig nem kötök olyan kivitelezési szerződést, amely alapján a
vállalkozó az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre alkalmas lakás vagy lakóépület felépítésére és részemre, mint igénylő
részére történő átadására köteles.
 igen

 nem

Igénylő aláírása

 igen

 nem

Társigénylő aláírás

24. Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy
1. a saját és a velem közös háztartásban élő, velem együtt költöző kiskorú gyermekek alábbi adatait:

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyi azonosító,
adóazonosító jel; valamint
2. az adó-visszatérítési támogatásra vonatkozó információkat
az adó-visszatérítési támogatás szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. felhasználja és
továbbítsa a kormányhivatal, járási hivatal a Magyar Államkincstár, valamint az állami adóhatóság részére.
25. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy az állami adóhatóságnál nincs nyilvántartott köztartozásom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén:
26. Vállalom, hogy tartózkodási jogosultságom fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Együttköltöző nagykorú gyermek nyilatkozatai, aki után támogatást igényeltek
27. Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy
1. az alábbi adataimat:
név, születési név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság vagy hontalan jogállás, lakcím, értesítési cím, személyi
azonosító, adóazonosító jel; valamint
2. a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó információkat
a családi otthonteremtési kedvezmény szabályszerű igénybevételének ellenőrzése céljából az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.
felhasználja és továbbítsa a kormányhivatal ill. járási hivatal, a Magyar Államkincstár, valamint az állami adóhatóság részére.

Nyilatkozattevő aláírása
28 Kijelentem, hogy hozzájárulok ahhoz, hogy az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt., a kormányhivatal ill. járási hivatal és az állami
adóhatóság a bizonylatok valódiságát, a bennük foglalt gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi
otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét, felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen - a lakásban is ellenőrizze, és annak eredményéről az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt-t tájékoztassa, illetve, ha olyan jogszabálysértést is észlel,
amellyel kapcsolatos eljárás a kormányhivatal, járási hivatal hatáskörébe tartozik, a kormányhivatalt, járási hivatalt hivatalból
értesítse.

Nyilatkozattevő aláírása
29. Kijelentem, hogy vállalom, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés esetén az utolsó részfolyósítását
követő 90 napon belül bemutatom az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványomat
(amennyiben hontalannak minősülök, a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolásomat), amely igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített
lakás lakóhelyem (amennyiben hontalannak minősülök, szálláshelyem).

Nyilatkozattevő aláírása

Használt lakás vásárlása és bővítése esetén alkalmazandó nyilatkozatok
30. Használt lakás vásárlása, vagy bővítés esetén büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelem benyújtását
megelőző 5 évben tulajdonunkban álló lakást, vagy tulajdoni hányadot
 nem értékesítettünk.

 értékesítettünk

amelynek eladási ára összesen: ___________________ Ft.
Használt lakás vásárlása, vagy bővítés esetén, korábbi lakás öt éven belüli értékesítése esetén kijelentjük, hogy az értékesített
lakás/tulajdoni hányad eladási árát csökkentve az alább felsorolt
tételek összegével, azaz összesen
__________________ Ft-tal
legkésőbb a kedvezmény igénybevételéig a bekerülési költség illetve vételár kiegyenlítésére felhasználjuk.
Az 5 éven belül értékesített lakásnak, illetve tulajdoni hányadnak az eladási ára csökkenthető:
 az adásvételt követően vásárolt ingatlan vételárával___________________ Ft
 a lakástulajdont terhelő, a vételárból visszafizetett munkáltatói vagy önkormányzati támogatás összegével,___________________
Ft
 az értékesített lakás vásárlására vagy építésére felvett lakáscélú hitelintézeti kölcsön
vételárból törlesztett összegével,___________________ Ft
 a számlával igazolt ingatlanközvetítői jutalék összegével,___________________ Ft
 az adásvételre tekintettel megfizetett közteherösszegével.___________________ Ft
Használt lakás vásárlása, vagy bővítés esetén tudomásul vesszük, hogy amennyiben
5 éven belül lakást/tulajdoni hányadot értékesítettünk az adásvételi szerződést valamint az eladási árat csökkentő tételek igazolására
szolgáló dokumentumokat a kérelem elbírálásához a banknak be kell nyújtanunk.
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a költségek igazolásaként bemutatott számlákat
 új lakás vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötése,
 építkezés esetén a használatbavételi engedély vagy a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvány vagy az
egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány kiadása,
 bővítés, korszerűsítés esetén a munkák elkészültének hitelintézet részére történő bejelentése évének utolsó napjától számított öt
évig megőrizzük.
29. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy csak olyan személy után igényelek családi otthonteremtési kedvezményt, aki
után e rendelet vagy egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás
igénybevétele még nem történt.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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31.
Büntetőjogi
felelősség
vállalásával
nyilatkozom,
hogy
büntetlen
előéletű
vagyok.
Hozzájárulok, hogy a nyilatkozatban foglalt személyes adatokat a hitelintézet, az állami adóhatóság és a járási hivatal a családi
otthonteremtési kedvezményre való jogosultsága megállapításának és az igénybevétel jogszerűsége ellenőrzésének céljából és
időtartamára kezelje.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

32. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy nincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozásom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

33. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy a köznevelésről szóló törvény hatálya alá tartozó középfokú nevelési-oktatási
intézményben, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás
keretében tanulmányokat folytatok.
Oktatási intézmény azonosító adatai:
Képzésre vonatkozó információk:
Tanulmányok megkezdésének, és várható befejezésének időpontja:

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

34. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor fennálló házasságomról:
Házastárs neve
Házastárs
személyi Születési hely, idő
Házasságkötési hely, idő
azonosító

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

35. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom a gyermek(ek)ről aki(k) után a kedvezményt igényelem:
Gyermek neve, aki Adóazonosító Anyja neve,
Örökbefogadott gyermek
Kiskorú gyermek elhelyezése esetén a
után a
jel
születési helye
és gyám kirendelése
gyermek elhelyezéséről döntő hatóság,
kedvezményt
és ideje
esetén:
bíróság megnevezését, a döntés
igényelem
Hatóság megnevezése és a
időpontját
döntés időpontja

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

36. Élettárs igénylőként kijelentjük, hogy házasságkötés nélkül, egymással érzelmi és gazdasági közösségben, közös háztartásban
____________________________ óta élünk.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

37. Házasságban élő igénylőként kijelentjük, hogy közös háztartásban élünk.
 igen

 nem

 igen

Igénylő aláírása

 nem

Társigénylő aláírás

38. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy a több önálló lakásból álló, osztatlan közös tulajdon esetén a családi
otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakásra vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartásban nyilvántartott kizárólagos használati
jogom áll fenn.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

39. Hozzájárulok ahhoz, hogy az állami adóhatóság, illetve a járási hivatal a kérelembeli nyilatkozatokban foglaltak ellenőrzése céljából
az illetékes hatóságtól a jogosultság feltételeit igazoló adatokat és okiratokat beszerezze, az azokban foglalt személyes adataimat
kezelje.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

40. Büntetőjogi felelősség vállalásával nyilatkozom, hogy megváltozott munkaképességű személlyé váltam.
 igen*

 nem

 igen*

Igénylő aláírása

 nem

Társigénylő aláírása

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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*Amennyiben az igen válasz került megjelölésre az alábbi adatok megadása szükséges:
Név:
Születési hely, idő:
Döntést hozó hatóság megnevezése:
Döntés időpontja:
41. Büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem benyújtását megelőző 5
éven belül a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett
vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy
bíróság véglegesen visszafizetésre nem kötelezett.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

42. Büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy az eladó vagy az építési tevékenységet végző az igénylőnek/társigénylőnek
nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, valamint ha az eladó vagy az építési munkálatokat végző gazdálkodó szervezet, az
igénylő/társigénylő a gazdálkodó szervezetben nem rendelkezik tulajdonnal;

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

43. Vállalom, hogy lakás vásárlása esetén a vételár, lakáscsere esetén a vételár-különbözet legfeljebb 10 százalékát készpénzben, a
fennmaradó fizetési kötelezettséget az eladó által megjelölt - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló törvényben meghatározott
- fizetési számlára vagy pénzügyi intézmény által vezetett, kölcsöntartozást nyilvántartó technikai számlára teljesítem.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

44. Vállalom, hogy lakás bővítése esetén a készültségi fokkal arányos folyósítást megelőzően bemutatom az adott készültségi foknak
megfelelő, a hitelintézet által elfogadott költségvetésben szereplő bekerülési költség legalább 70 százalékáról a támogatott személy
saját nevére kiállított számlákat.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

45. Tudomásul veszem, hogy ha lakás bővítése során - az építőanyag vásárlásáról szóló számlák kivételével - az azonos számlakibocsátó
által kiállított számlák alapján az igénylő által megfizetett általános forgalmi adó mértéke a 2 000 000 Ft-ot meghaladja, a hitelintézet
csak abban az esetben fogadhatja el a számlákat, ha az építőipari kivitelezési szolgáltatást nyújtó számlakibocsátóval kötött, a
kibocsátott számla alapjául szolgáló építési munkákra vonatkozó kivitelezési szerződést - a folyósítást megelőzően – bemutatom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

46. Tudomásul veszem, hogy a hitelintézet kizárólag olyan számlát fogad el, amelynek kiállítására a kérelem benyújtását követően
került sor, valamint amelynek kibocsátója az állami adóhatóság nyilvántartásában működő adóalanyként szerepel, vagy ennek
hiányában az állami adóhatóság a működő adóalanyiságot a számlakibocsátó tekintetében igazolja.

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________

19

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

47. Vállalom, hogy lakás építésiengedély-köteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén legkésőbb a családi
otthonteremtési kedvezmény utolsó részfolyósításáig a használatbavételi engedélyt, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló
vagy egyszerű bejelentés esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt bemutatom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

48. Hozzájárulok ahhoz, hogy az állami adóhatóság, a járási hivatal és a hitelintézet a dokumentumok valódiságát, a bennük foglalt
gazdasági esemény megtörténtét és ezekkel összefüggésben a családi otthonteremtési kedvezmény igénybevételének jogszerűségét,
felhasználásának szabályszerűségét a helyszínen ellenőrizze, és annak eredményéről a hitelintézetet tájékoztassa, illetve, ha olyan
jogszabálysértést is észlel, amellyel kapcsolatos eljárás a járási hivatal hatáskörébe tartozik, a járási hivatalt hivatalból értesítse.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

49. Vállalom, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításra került, a családi
otthonteremtési kedvezmény folyósításától, bővítés esetén az utolsó részfolyósítástól számított 10 évig - a meglévő gyermek legalább
nagykorúvá válásáig - a lakásban életvitelszerűen fog lakni.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

50. Vállalom, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítását, bővítés esetén az utolsó részfolyósítását követő 90 napon belül
bemutatom a hitelintézet számára a lakcímet igazoló hatósági igazolványt, hontalan támogatott személy esetében a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely
igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan
esetében szálláshelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírása

51. Fiatal házaspár igénylőként kijelentjük, hogy a megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezményt ___ gyermek után igényeljük,
a vállalt gyermek(ek) száma tehát ____.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

52. Büntetőjogi felelősség vállalásával kijelentem, hogy a gyermek születését követő legfeljebb 60 napon belül bejelentem,
bemutatom a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló
dokumentumot a hitelintézet részére bemutatom.

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

53. Ha az igénylő - házastársak, fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél - a kérelem benyújtásának időpontjában
kereső tevékenysége alapján valamely másik Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alatt áll és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja:
Vállalom, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 180 napon belül a Tbj. 5. §-a szerinti biztosítottá válok.
 igen

 nem

 igen

 nem

____
Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Nem magyar állampolgár igénylő esetén:
54. Vállalom, hogy tartózkodási jogosultságom fennállását évente, a tárgyév január 31-ig a hitelintézetnek igazolom.

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

MINDEN ESETBEN KITÖLTENDŐ NYILATKOZAT
Tisztelt Ügyfelünk!
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:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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Dátum:

Igénylő aláírása

Társigénylő aláírás

Dátum:
Tanúként aláírásommal igazolom, hogy az Igénylő / Társigénylő minden nyilatkozatát előttem írta alá, vagy az aláírást magáénak
ismerte el.

Előttünk, mint tanúk előtt:
Tanú 1 aláírás: __________________________
Név (nyomtatott):_______________________
Lakóhely: _____________________________

Tanú 2 aláírás:___________________________
Név (nyomtatott):________________________
Lakóhely:______________________________
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