
(Átvétel: …………………..szignó: ………..) 

 
 
 
 
 

Pályázati adatlap 
lakáshoz jutás helyi támogatására 

 
Az igénylő adatai: 
 
Név _________________________________Születéskori név:_________________________________ 
 

Születési hely, idő:_____________________________________________________________________ 
 

Anyja neve: __________________________ Családi állapota: _________________________________ 
 

TAJ szám: ____________________________Adóazonosító jel:_________________________________ 
 

Állampolgársága*: magyar, vagy _________________; Külföldi állampolgár esetén Magyarországon 
tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan 
 

Bejelentett lakóhely: ___________________________________________________________________ 
 

Bejelentett tartózkodási hely: ____________________________________________________________ 
 

Személyi igazolvány száma: ________________Személyazonosító szám: _________________________ 
 

Pénzintézeti számlaszám: _________________________________Telefonszám: ___________________ 
 

E-mail cím: ______________________________________________________________ 
 

Munkahelyének megnevezése: ___________________________________________________________ 
 

Munkahelyének címe: __________________________________________________________________ 
 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:_________________________beosztása: ____________________ 
 

Munkaszerződése:  határozott időre szóló: ____________________határozatlan időre szóló* 
 
II. Az igénylő házastársának / élettársának adatai: 
 
Név _________________________________Születéskori név:________________________________ 
 

Születési hely, idő:___________________________________________________________________ 
 

Anyja neve: __________________________ Családi állapota: ________________________________ 
 

TAJ szám: ____________________________Adóazonosító jel:________________________________ 
 

Állampolgársága*: magyar, vagy _________________; Külföldi állampolgár esetén Magyarországon 
tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott, hontalan 
 

Bejelentett lakóhely: _________________________________________________________________ 
 

Bejelentett tartózkodási hely: __________________________________________________________ 
 

Személyi igazolvány száma: ________________Személyazonosító szám: _______________________ 
 

Pénzintézeti számlaszám: _______________________________Telefonszám: ___________________ 
 

E-mail cím: ______________________________________________________________ 
 

Munkahelyének megnevezése: __________________________________________________________ 
 

Munkahelyének címe: _________________________________________________________________ 
 

Jelenlegi munkaviszonyának kezdete:_________________________beosztása: ___________________ 
 

Munkaszerződése:  határozott időre szóló: ____________________határozatlan időre szóló* 



 
Nyilatkozom, hogy  
- kérelmező: életvitelszerűen lakóhelyemen élek vagy tartózkodási helyemen élek* 
- házastárs, élettárs: életvitelszerűen lakóhelyemen élek vagy tartózkodási helyemen élek* 
 
III. Az igénylővel és házastársával/élettársával költöző/együttlakó családtagok adatai: 

 Név, születési név 
TAJ szám 
Születési hely, idő 

Rokonsági fok 
Bejelentett lakóhely 
Tartózkodási hely 

c) …………………….. 
 

…………………….  …………………... 

d) …………………….. 
 

…………………….  …………………… 

e) ……………………. 
 

……………………  ………………….. 

f) ……………………… 
 

…………………….  ………………….. 

*a megfelelő rész aláhúzandó 
 

JÖVEDELEMNYILATKOZAT 
 

A jövedelem típusai 
Kérelmező 
jövedelme I) 

Kérelmező 
házastársának, 
élettársának 
jövedelme II) 

Egyéb közeli 
hozzátartozók jövedelme 

Összesen 

c) d) e) f) 

1.Munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó nettó jövedelem és táppénz 
   ebből közfoglalkoztatásból származó: 

       

2.Pénzbeli és természetbeni béren kívüli juttatás 
1/12-ed része 

       

3. Társas és egyéni vállalkozásból származó nettó 
jövedelem (adóbevallás alapján évi 1/12 része) 

       

4. Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből, 
vagyoni értékű jog átruházásából származó évi 
jövedelem 1/12 része 

       

5. Nyugellátás, és egyéb nyugdíjszerű rendszeres 
szociális ellátások   

       

6. A gyermek ellátásához és gondozásához 
kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, 
családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás) 
 

       

7.A munkaügyi szervek és járási hivatal által 
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás  

       

8. Egyéb (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, 
értékpapírból származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

       

9. Fizetett tartásdíj        

10. A család havi nettó jövedelme összesen        

 
 

Egy főre jutó családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban: .............................Ft/hó 



A jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell: 
A kérelmező és a vele egy családban élő közeli hozzátartozója – kérelem benyújtását megelőző hónap- nyugdíjszelvényét, vagy a 
nyugdíj összegét tartalmazó banki átutalási igazolását, munkaviszonyból származó jövedelméről szóló igazolását, vállalkozó 
esetén ill. őstermelőknél az előző évi adóbevallás másolatát, vagy a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) igazolását és az 
adóbevallással lezárt időszak és az új évből a kérelem benyújtását megelőző hónapig keletkezett jövedelemről nyilatkozatot (havi 
bontásban könyvelői igazolást, ennek hiányában a vállalkozó, őstermelő saját nyilatkozatát, ösztöndíj esetén a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónapra vonatkozó igazolást (a közép-, illetve felsőoktatási intézmény által kiállított igazolással vagy a számítógépes 
nyilvántartásából kinyomtatott adatlappal). 
Gyermektartásdíj, rokoni támogatás, vagy egyéb jogcímen szerzett (pl. alkalmi munka) jövedelem esetén a kérelem benyújtását 
megelőző 12 hónap jövedelmének egy havi átlagáról kiállított nyilatkozatot kell csatolni! 
Egyéb jövedelmekről: (GYES, GYET, családi pótlék, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, fizettet tartásdíj stb.) a kérelem benyújtását 
megelőző hónap igazoló szelvényét, vagy banki átutalási igazolást vagy a folyósító szerv igazolását kell csatolni! 
 
 
IV. A megvásárolni kívánt ingatlan adatai: 
 

Az ingatlan címe:________________________________________________________________________ 

 

Helyrajzi száma_________________________________________ 
 

Lakószoba, lakószobának minősülő egyéb helyiség: 
 

1_________m2, 2_________m2, 3_________m2, 4_________m2, 5_________m2, 6_________m2. 
 

Egyéb lakóhelyiségek*: konyha, étkező, kamra, előtér, előszoba, fürdőszoba, wc, fürdőszoba wc-vel, 
egyéb:________________________________________________________________________________ 
Az ingatlanhoz tartozó egyéb helyiségek*: műhely, mosókonyha, tároló, kazánház, pince, 
 egyéb::__________________________________________________________________________ 
 

Lakás alapterülete: ________________________ m2 
 

A lakás komfortfokozata: (ezt a rovatot az önkormányzat tölti ki) 
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli 
 

A lakás a szennyvízhálózatra rá van-e kötve:  igen  nem* 
 

V. A támogatás igényléséhez szükséges egyéb adatok: 
 

 Az ingatlan eladási ára:      ……………………….Ft, 
 

 CSOK összege:      ……………………….Ft, 
 

 Bank-kölcsön összege:     ……………………….Ft, 
 

 Munkáltatói támogatás:     ……………………….Ft, 
 

 Munkáltatói hitel összege:     ……………………….Ft, 
 

 Saját erős megtakarítás összege:    ……………………….Ft, 
 

 Egyéb:        ……………………….Ft. 
 
Igényelt önkormányzati támogatás összege:    ___________________Ft. 
 

A bank-kölcsönre vonatkozó szerződést megkötötte:   igen  nem* 
 

A szerződés megkötésének időpontja: …………..év…………………hónap………….nap. 
 

A kérelem rövid indoklása: ……………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………. 
*a megfelelő rész aláhúzandó 



NYILATKOZAT 
 

Név: ………………………………………………  ……………………………………………………...szám 
alatti 
és név: …………………………………………… ……………………………………………………..szám  
 

alatti lakosok büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy  
 

1) a kérelemben, valamint a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

2) Az igényelt helyi támogatást állami-, és munkáltatói támogatást, bank-kölcsönt, szociálpolitikai 
kedvezményt figyelembe véve a lakásvásárláshoz a megjelölt saját erős megtakarítás rendelkezésünkre áll. 
 

3) Kijelentjük, hogy az általunk megvásárolni kívánt ingatlan eladója nem közeli hozzátartozónk.  
  

4) Kijelentjük, hogy igényünk teljesítésének későbbi vizsgálata esetén, a kérelem adataiban 
bekövetkezett esetleges változásról írásban tájékoztatást adunk. 

 

5) Tudomásul vesszük, hogy amennyiben a kérelemben valótlan adatot közöltünk, igényünk nem 
teljesíthető, illetve a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét kötelesek vagyunk azonnal 
visszafizetni. 

 

6) Hozzájárulunk a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata által nyújtott támogatási összeg erejéig 
jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalomnak földhivatal ingatlannyilvánításában történő 
bejegyzéséhez. 
 

7) Kijelentjük, hogy nekünk és együtt költöző családtagjainknak állammal vagy bármely 
önkormányzattal szemben adótartozása vagy adónak nem minősülő egyéb lejárt esedékességű tartozása  
 

van  nincs (a megfelelő rész aláhúzandó) 
 

Ha van, a tartozás összege: ……………………….. Ft,  jogcíme: ………………..……………………… 
 

8) Vállaljuk, hogy a támogatás megállapításától számított 10 éven belül a támogatással érintett ingatlant 
nem idegenítjük el. 
 

9) Vállaljuk, hogy a támogatás megállapításától számított 90 napon belül a támogatással érintett 
ingatlan vonatkozásában az együtt költöző családtagok mindegyike állandó lakóhelyet létesít és a 
családtagok közül az, aki tulajdonjogot szerzett az ingatlanon, azt a kölcsön futamideje alatt folyamatosan 
fenntartja. 
 

10) Hozzájárulunk a kérelemben és nyilatkozatban szereplő személyes adatainknak - a lakáscélú 
támogatásra való jogosultság megállapítása és a kölcsön futamideje időtartamára - a Kiszombori 
Polgármesteri Hivatal általi kezeléséhez. 
 
Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az önkormányzat - a NAV hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. 
 
Kelt: __________________________________ 
 
 
__________________________________    ______________________________ 
 kérelmező aláírása       házastárs/élettárs aláírása 
 

Előttünk min tanúk előtt: 
 

Név:______________________________   Név: _____________________________ 
Szig. szám:__________________________   Szig. szám:__________________________ 
Lakcím:____________________________   Lakcím:____________________________ 
Aláírás:____________________________   Aláírás:_____________________________ 



Vagyonnyilatkozat 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 

Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ......................................................................................... 

II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ...................................  

város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...........................,  

a szerzés ideje: ................ év  Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt:           igen             nem (a megfelelő aláhúzandó) 
 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... 

város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2,  

tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év  

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti 

építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................  

címe: ................................ város/község........................... út/utca ............ hsz. alapterülete: ........... m2,  

tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év  

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ..........................  
címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz.  

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év  

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

II. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: .................................. típus .............. rendszám  

a szerzés ideje: ............................................................. 
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a lakáscélú 

támogatás megállapítása során történő felhasználásához, kezeléséhez. 

Kiszombor…..: .......... év .............................. hó ............ nap 

................................................ 

aláírás 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját 

a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar 

Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 
  



MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 
 

Munkáltató megnevezése:  Név: ___________________________________ 

__________________________________________ Lakcím: ________________________________ 
Munkaviszony kezdete: ______________________ alatti lakos jövedelmének igazolása 

Igazoljuk, fent nevezett munkavállalónk utolsó havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat. 
 

Év, hónap 
 

Számfejtett 
munkabér, 

táppénz 

 
_________ 
Személyi 

jövedelemadó 

 
__________ 

Nyugdíj-
járulék 

Levonások 
_________ 
Egészség-
biztosítási 

járulék 

 
__________ 
Munkaerő-

piaci járulék 

 
__________ 

Tartásdíj 

       
 

Számított nettó jövedelem: ______________________________ 
 

A kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett pénzbeli és 
természetbeni béren kívüli juttatás (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési csekk, iskoláztatási támogatás, 
internet hozzájárulás, utazási költségtérítés stb.) 1/12-ed részének nettó összege: ____________________ 
 

Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?* :  igen   nem 
 

Határozott időre szóló szerződés esetén annak lejárta: ___________________________ 
 

Dátum: _________________________ 
P.H. 

 _____________________________ 
*a megfelelő válasz aláhúzandó munkáltató aláírása 
 
 
 

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 
 

Munkáltató megnevezése:  Név: ___________________________________ 

__________________________________________ Lakcím: ________________________________ 
Munkaviszony kezdete: ______________________ alatti lakos jövedelmének igazolása 

Igazoljuk, fent nevezett munkavállalónk utolsó havi keresetére, jövedelmére vonatkozó adatokat. 
 

Év, hónap 
 

Számfejtett 
munkabér, 

táppénz 

 
_________ 
Személyi 

jövedelemadó 

 
__________ 

Nyugdíj-
járulék 

Levonások 
_________ 
Egészség-
biztosítási 

járulék 

 
__________ 
Munkaerő-

piaci járulék 

 
__________ 

Tartásdíj 

       
 

Számított nettó jövedelem: ______________________________ 
 

A kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt szerzett pénzbeli és 
természetbeni béren kívüli juttatás (pl. étkezési hozzájárulás, üdülési csekk, iskoláztatási támogatás, 
internet hozzájárulás, utazási költségtérítés stb.) 1/12-ed részének nettó összege: ____________________ 
 

Jelen személy jövedelme közfoglalkoztatásból származik-e?* :  igen   nem 
 

Határozott időre szóló szerződés esetén annak lejárta: ___________________________ 
 

Dátum: _________________________ 
P.H. 

 _____________________________ 
*a megfelelő válasz aláhúzandó munkáltató aláírása 



NYILATKOZAT 

KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ VALAMENNYI NAGYKORÚ (18 ÉV FELETTI) SZEMÉLY ÁLTAL KITÖLTENDŐ 
 

AULÍROTT: ………………………………………………………………………………………………………. 

SZÜLETÉSKORI NÉV: ………………………………………………………………………………………….. 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: ………………………………………………………………………………………… 

ANYJA NEVE: ……………………………………………………………………………………………………. 

LAKCÍM: …………………………………………………………………………………. SZÁM ALATTI LAKOS 

BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY  

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

ALKALMI MUNKÁBÓL/EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

FÖLD/INGATLAN BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

SZOCIÁLIS/TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJBÓL/HALLGATÓI EGYÉB JUTTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

A MEGFELELŐ VÁLASZ X-EL JELÖLENDŐ! 

…………………………………………….. 
ALÁÍRÁS 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ VALAMENNYI NAGYKORÚ (18 ÉV FELETTI) SZEMÉLY ÁLTAL KITÖLTENDŐ 
 

AULÍROTT: ………………………………………………………………………………………………………. 

SZÜLETÉSKORI NÉV: ………………………………………………………………………………………….. 

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ: ………………………………………………………………………………………… 

ANYJA NEVE: ……………………………………………………………………………………………………. 

LAKCÍM: …………………………………………………………………………………. SZÁM ALATTI LAKOS 

BÜNTETŐJOGI FELELŐSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY  

ŐSTERMELŐI IGAZOLVÁNNYAL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

ALKALMI MUNKÁBÓL/EGYSZERŰSÍTETT FOGLALKOZTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

FÖLD/INGATLAN BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

SZOCIÁLIS/TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJBÓL/HALLGATÓI EGYÉB JUTTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELEMMEL: 
� IGEN, RENDELKEZEM ÉS HAVI ÁTLAGOS JÖVEDELMEM AZ ELMÚLT 12 HÓNAP ALAPJÁN ………………. Ft 
� NEM RENDELKEZEM 

A MEGFELELŐ VÁLASZ X-EL JELÖLENDŐ! 

…………………………………………….. 
ALÁÍRÁS  



 
A lakáscélú támogatási kérelem kötelező mellékletei: 
 

• Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok. 
• Adóazonosító szám és TAJ szám igazolása a kiállított hatósági igazolvánnyal. 
• Anyakönyvi kivonatok (házassági, a gyermek/ek születési anyakönyvi kivonata) 
• Az igénylő és házastársa/élettársa valamint a velük költöző családtagok jövedelmének igazolása 

(munkabér, nyugdíj, nyugdíjszerű ellátás, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, vállalkozó 
esetén NAV igazolás, valamint vagyonnyilatkozata 

• Az igénylő és házastársa/élettársa munkáltatójának nyilatkozata (ideértve az elutasítást is) az által 
biztosított kölcsön, támogatás összegéről, a törlesztés idejéről. 

• Élettársi viszony esetén, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat a közös háztartásban 
élésről, az együttélés időtartamáról. 

• Elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését igazoló jogerős ítélet másolata. 
• Egyedülálló szülő kiskorú gyermekének elhelyezését igazoló gyámhivatali, vagy bírósági igazolás 

másolata. 
• Tanulók esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás. 
• Megvásárolni kívánt ingatlan 30 napnál nem régebbi földhivatali hiteles tulajdoni lapja. 
• Társadalombiztosítási jogviszony 30 napnál nem régebbi igazolása. 
• Büntetlen előélet igazolása hatósági bizonyítvánnyal. 
• Teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat arról, hogy az eladó nem közeli 

hozzátartozója a kérelmezőnek. 
• Köztartozás mentességről szóló NAV igazolás. 

 
 

 


