Költségvetési adatlap
- Otthonfelújítási kamattámogatott hitelekhez Ingatlan címe:

Hitelfelvevő neve:

Az ingatlan jellege:
Ingatlan szintszáma:

Hrsz.:

Hasznos lakásterület (m2):

Egyéb hasznos területek (m2):

Munkanemek megnevezése
- 518/2 020. (XI. 25.) Korm. rendelet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról

-

6. § A támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető

Bruttó
Vállalkozói díj

Bruttó
Anyagköltség

Bruttó
Teljes költség (Ft)

víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése
a) vagy cseréje

b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel
fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló
c)
energiaforrások alkalmazását is
épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést,
d)
a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat
e)

külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése
vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása

f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése
h) klímaberendezés beépítése, cseréje
i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje
lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréje, felújítása, festése,

ja) tapétázása

jb) galériaépítés
jc) belső lépcső kialakítása és cseréje
jd) szaniterek beépítése vagy cseréje
je) villanykapcsolók és -dugaljak kialakítása és cseréje
jf) belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
jg) lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréje
lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára
k)
szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
l) kerítés építése
m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása
n) terasz, loggia, erkély, előtető építése
o) térburkolat készítése, cseréje
p) télikert kialakítása
amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül - a 12/2001. (I.
q) 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák
r) alapozási szerkezet megerősítése
s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje
használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a
t)
megújuló energiaforrások alkalmazását is

Bruttó felújítási költség összesen:
Ezúton kijelentem, hogy az 518/2020.(XI.25) Korm.rendletet a gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról és a 17/2016. (II. 10.) Korm.
Rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló jogszabályokat ismerem.
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