
2. melléklet 
 

Benyújtandó: Szerencsi Polgármesteri Hivatal 
3900, Szerencs, Rákóczi u. 89.  

 
KÉRELEM 

építési telek juttatása iránt 
 
 
Igényelt telek címe, helyrajzi száma:…………………………………………………………. 
 
(Vagylagosan több ingatlan is megjelölhető) 

Kérelmező Kérelmező házastárs/élettárs 

Neve: 
 

Neve: 

Születési neve: 
 

Születési neve: 

Anyja neve: 
 

Anyja neve: 

Születési helye: 
 

Születési helye: 

Születési ideje: 
 
Születési ideje: 

 

Állampolgársága: 
 

Állampolgársága: 

Lakóhelye: 
 

Lakóhelye: 

Tartózkodási helye: 
 

Tartózkodási helye: 
 

Telefonszáma: (nem kötelező megadni) Telefonszáma: (nem kötelező megadni) 
 

Munkahelye: 
 

Munkahelye: 
 

Állandó jövedelme (nettó Ft/hó): 
Állandó jövedelme (nettó Ft/hó): 

 

 
A kérelmező által jelenleg nevelt gyermekek adatai: 

Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 
    
    
    
 
 
 
Öt éven belül vállalt gyermekek száma: …… 
 

 



 
A kérelmező tulajdonában (haszonélvezetében) lévő ingatlanok: 

 
1. Lakás, lakótelek:  

 

1.1) címe: .................................................... város/község ................................ u……........ sz. 

hrsz.: . ........................................... tulajdoni hányad: .................................................. 

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

ingatlanban lakó haszonélvezeti jogosult: .................................................................................. 

 

1.2) címe: .................................................... város/község ................................ u……........ sz. 

hrsz.: . ........................................... tulajdoni hányad: .................................................. 

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

ingatlanban lakó haszonélvezeti jogosult: .................................................................................. 

 

2. Üdülő, üdülőtelek:  

 

2.1) címe: .................................................... város/község ................................ u……........ sz. 

hrsz.: . ........................................... tulajdoni hányad: .................................................. 

becsült forgalmi értéke: ……………………… 

 

2.2) címe: .................................................... város/község ................................ u……........ sz. 

hrsz.: . ........................................... tulajdoni hányad: .................................................. 

becsült forgalmi értéke: ……………………… 

 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló ingatlan: 

 

3.1) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, garázs stb.): ............................................ 

címe: .................................................... város/község ............................... u. ...... sz. …..... hrsz. 

tulajdoni hányad: ..........................................., becsült forgalmi érték: ………………………... 

3.2) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, garázs stb.): ............................................ 

címe: .................................................... város/község ............................... u. ...... sz. …..... hrsz. 

tulajdoni hányad: ..........................................., becsült forgalmi érték: ………………………... 

 

 



4. Termőföld:  

 

4.1) település: .............................................. hrsz.: ...................... művelési ág: ..........................  

alapterülete: ............................... tulajdoni hányad: ...................... AK érték: ............................. 

becsült forgalmi érték: ……………………… 

 

4.2) település: .............................................. hrsz.: ...................... művelési ág: ..........................  

alapterülete: ............................... tulajdoni hányad: ...................... AK érték: ............................. 

becsült forgalmi érték: ……………………… 

 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben szereplő adatokat 
Szerencs Város Önkormányzata, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal a támogatási 
kérelem elbírálása, a jogszerű igénybevétel ellenőrzése céljából felhasználja, a közölt 
adatok valódiságát, a helyszínen - a lakásban is - ellenőrizze, belföldi jogsegély keretében 
a döntéséhez szükséges adat, ténybeli ismeret beszerzése céljából más hatóságot 
megkeressen. 
 
 
Kelt: Szerencs, 2016. …………………………… 
 
 
 
 

…………………………………………   ………………………………………… 
                    kérelmező aláírása           kérelmező aláírása 
 
 
 
 
 
Előttünk, mint tanuk előtt: 
 
Név:        Név: 
 
Lakcím:       Lakcím: 
 
Szig. szám:       Szig. szám: 
 
 
 


