Iváni Közös Önkormányzati Hivatal
Csáfordjánosfai Kirendeltsége
9375 Csáfordjánosfa, Hunyadi utca 1.

KÉRELEM
Első lakáshoz jutók
támogatásának igényléséhez
IGÉNYLŐ
1.

NÉV:

2.

Születési név:

3.

Anyja neve:

4.

Születési hely, idő:

5.

Társadalombiztosítási száma:

7.

Lakcím: lakóhely:

HÁZASTÁRS

tartózkodási hely:
8.

9.

Mióta lakik Csáfordjánosfán:

Az igénylő: egyedülálló

nem egyedülálló

(megfelelő aláhúzandó)

10.
Az igénylővel közös háztartásban élők adatai, illetve az igénylővel együtt költöző személyek
adatai
Név

Rokoni
kapcs.

Szül. hely
és idő

Anyja neve

Taj-szám

Állandó lakcíme

2
11.

Az igénylőnek volt-e már lakása?
- az igénylés helyén:

12.

igen

nem

RÉSZESÜLT-E az igénylő, házastársa (élettársa), vele együtt költöző családtagja már
önkormányzati támogatásban:
IGEN

NEM

Ha igen, összege: …………… Ft
ideje:
13.

………………

A támogatást az igénylő:
1. lakás/ház építéséhez
2. lakás/ház vásárlásához
igényli.

14.

LAKÁS/HÁZ ÉPÍTÉS esetén az ingatlan jellemző adatai:
- Az építkezés pontos helye:

Csáfordjánosfa, ………………….. utca, ………. házszám,
…………… helyrajzi szám

- Az ingatlan tulajdonosa:

……………………………………………………………...

- Lakószobák száma:

…………………. db (12 m2 felett)
…………………. db (12 m2 alatt)

- Lakás/ház alapterülete összesen:

…………………. m2

- Építési engedély száma: ……………………………

15.

LAKÁS/HÁZ VÁSÁRLÁS esetén a lakás jellemző adatai:
- Megvásárolni kívánt lakás pontos címe: Csáfordjánosfa, …………………….. utca, ......... házszám,
……… emelet ……. ajtó
- Helyrajzi száma:

……………………

- Vételára: ……………………………… Ft
- A lakás/ház vásárlásának időpontja: ………………….
- Lakás/ház nagysága: ……………. m2
- Szobák száma:

……….……. db (12 m2 felett)
……….……. db (12 m2 alatt)

16.

EGYÉB közlendők:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

NYILATKOZAT
Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben szereplő nyilatkozataink
a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul vesszük, hogy valótlan adat közlése a hatóság félrevezetésének minősül, és a hatályos
önkormányzati rendeletben foglaltaknak megfelelően a biztosított támogatást azonnal és
egyösszegben, kamataival együtt vissza kell fizetni.
Kijelentjük, hogy az első lakáshoz jutók támogatásában a kérelmező házaspár/élettársak egyik tagja
sem részesült a kérelem benyújtását megelőzően az önkormányzattól.
Hozzájárulunk ahhoz, hogy e nyomtatványon feltüntetett személyes adatainkat, hozzátartozóink
személyes adatait a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.
Csáfordjánosfa, 20…. év

…………….. hó …… nap

………………………………….

……………………………….

IGÉNYLŐ

HÁZASTÁRS (ÉLETTÁRS)

A KÉRELEMHEZ AZ ALÁBBI MELLÉKLETEKET KÉRJÜK CSATOLNI:
-

házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
lakás/ház vásárlás esetén: illetékes földhivatal által kiállított hiteles tulajdoni lap
másolatát,
építés esetén: jogerős építési engedélyt.
lakcímkártyák másolatát
KÉRJÜK a kérelem PONTOS kitöltését és a szükséges mellékletek csatolását!

