1. melléklet a 2/2020.(1.30.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
az első lakáshoz jutók támogatásához

1. Akérelmező/k adatai:
1.1 az igénylő neve : ...................................
1.2 születési név:.........................................
1.3 anyja neve:............................................
1.4 születési helye, ideje:............................
1.5 Lakcím létesítésének dátuma : .............
1.6 Telefonszáma:.......................................
1.7 e-mail címe:...........................................
1.8 rendszeres havi jövedelmének forrása:.
1.9 rendszeres havi jövedelmének összege:

2. A jelenlegi lakás használatának jogcíme *:
2.1 tulajdonos
2.2 bérlő
2.3 haszonélvező
2.4 szívességi lakáshasználó
2.5 egyéb:.............................

3. A kérelmezővel egy háztartásban élők adatai:
Név

Születési ideje

rokonsági foka

1
2
3
4
5

4. Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:.................................. Ft/hó.

foglalkozása

jövedelme

5. A kérelem rövid indokolása:

6. A vásárolni/építeni* kívánt lakásra vonatkozó adatok
6.1 Címe:.....................
6.2 Helyrajzi száma:.....
6.3 Lakószobák száma:
7. Nyilatkozat
7.1 Alulírott, büntető jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy az önkormányzattól, az első lakás
megszerzéséhez nyújtott támogatásban nem részesült.
7.2. Kijelenti, hogy jelen kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
megállapítása esetén a támogatási összeget az alábbi bankszámlára kéri átutalni.

A támogatás

A számlavezető pénzintézet megnevezése:..............................................................................
A bankszámla száma:...............................................................................................................
7.3 Tudomásul vesszük, hogy igényünk nem teljesithető, illetve a megállapításra kerülő támogatás
azonnal visszatérítendő, amennyiben kérelmünkben valótlan adatot közöltünk.

.év..................... hó................nap.

Kérelmező aláírása
* A megfelelő rész aláhúzandó
Mellékletek:
a) vásárlás esetén az adás-vételi szerződés egy példányát,
b) építés esetén a jogerős építési engedélyt,
c) és jövedelemigazolásokat.

2. melléklet a 2/2020.(1.30.) önkormányzati rendelethez

MEGÁLLAPODÁS
Mely létrejött Nagycserkesz Község Önkormányzata (képviselő: Kiss Józsefné polgármester; székhely: 4445
Nagycserkesz Petőfi u 10.), mint támogatást nyújtó
másrészről 4445 Nagycserkesz,............................................................... utca ...............sz. alatti lakos, mint
támogatott között a felvett adatok alapján:
név: ................................................................
szül.hely,idő:....................................................
anyja neve:....................................................
név: ................................................................
szül.hely,idő:..................................................
anyja neve:....................................................
az alábbi napon a következő feltételekkel:
1. Nagycserkesz Község Önkormányzata Képviselő-testületének az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló
rendeletében foglaltak alapján támogatott kérelmezőt ...................-Ft, azaz ..................... Forint összegű
támogatásban részesíti az Nagycserkesz Község Önkormányzat Képviselő-testületének.../...(........) határozata
alapján.
2. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
3. Jelen megállapodás alapján a Kálmánházai Közös Önkormányzati Hivatal Nagycserkeszi Kirendeltség Pénzügyi
ügyintézője gondoskodik arról, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget a támogatottnak folyószámlára utalással
folyósítsa.
4. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást egyáltalán nem, vagy nem a megjelölt célra
használja fel, a támogatással szerzett lakást öt éven belül másik nagycserkeszi lakás vásárlása építése nélkül
elidegeníti, továbbá ha a támogatás elnyerése érdekében lényeges tényt, körülményt elhallgatott, köteles azt a
támogatónak egy összegben visszafizetni kamattal együtt.
A fizetési kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat végrehajtási eljárást kezdeményez.
5. Jelen megállapodásban nem szabályozott egyéb kérdésekben az első lakáshoz jutók támogatásáról szóló
2/2020.(1.30.) önkormányzati rendelet és a Ptk. Rendelkezései az irányadók
N agycserkesz,.............................................

polgármester, támogató

támogatott

Aljegyző

támogatott

