14/2007. (XI.28.) Kt. rendelet
1. sz. melléklete
PÁLYÁZATI KÉRELEM
a lakásépítéshez (felújításhoz, bővítéshez és vásárláshoz) adható helyi támogatásra
A KÉRELMEZŐK ADATAI:
Férj

Feleség

neve: ……………………………………

.…………………………...................

születési helye, ideje: …………………..

...…………………………………….

anyja neve:………………………………

…………………………………........

állandó lakcíme: ………………………...

.....……………………………….......

foglalkozása: ……………………………

………………………………………

munkahelye:…………………………….

..…………………………………......

………………………………………….

………………………………………

Közös háztartásunkban eltartott és együtt költöző gyermekek
neve

születési helye

születési ideje

anyja neve

…………………..

…………………..

………………….

…………………

…………………..

…………………..

………………….

…………………

…………………..

…………………..

………………….

…………………

születési helye

születési ideje

anyja neve

…………………..

…………………..

………………….

…………………

…………………..

…………………..

………………….

…………………

Velünk együtt költöző egyéb családtag
neve

JÖVEDELEM NYILATKOZATOK
Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtását megelőző 12 havi nettó jövedelmem összesen:
Férj:
………………………. Ft/hó
Feleség: ………………………… Ft/hó
Egyéb forrásból származó éves jövedelem összege (fizetővendéglátás, mg.-i termelésből
származó, bérbeadás stb.) Ft/év
Férj: ……………………………………….
……………………………..…aláírás

Feleség: ……………………………………….
..……………………..…aláírás

VAGYONI NYILATKOZAT
Alulírottak nyilatkozunk hogy tulajdonunkban az alábbi ingatlanok vannak:
megjelölés (pl. üdülő, telek)

helye:

forgalmi értéke:

………………………………

……………………………..

………………..

………………………………

……………………………..

………………..

………………………………

……………………………..

………………..

Alulírottak nyilatkozunk, hogy tulajdonukban az alábbi személygépkocsi van: (típusa, kora,
szerzés éve, forgalmi értéke) …………………………………………………………………...
AZ ÉPÍTENI, FELÚJÍTANI, BŐVÍTENI VÁSÁROLNI
KÍVÁNT LAKÁSRA VONATKOZÓ ADATOK
Az ingatlan (telek, lakás) -

amire a helyi támogatást kérik -

pontos címe:

………………………………………………………………………………...…………………
A lakás szobaszáma: …………….
alapterülete: ……………. m²
komfortfokozata: összkomfortos – komfortos – félkomfortos – komfort nélküli
(a megfelelő aláhúzandó)
Építés, felújítás, bővítés esetén:
A lakás építési költsége: …………………………. Ft
készültségi foka: ………………………….. %
A hátralévő építési munkák felsorolása: ………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vásárlás esetén:
A lakás vételára: ………………………… Ft
A KÉRELMEZŐK RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI FORRÁSOK
Sajáterő: ……………………………. Ft
………………………………. Ft munkahelyi támogatás
................................................. Ft (egyéb - kölcsön, hitel )

Alulírottak kijelentjük, hogy pályázatunkban és a nyilatkozatunkban foglalt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tudomásul vesszük, hogy a kedvezőbb elbírálás érdekében általunk valótlan adatok közlése
esetén részünkre támogatás nem adható, illetve a már folyósított támogatást a mindenkor
érvényes jegybanki alapkamattal növelten, egy összegben vissza kell fizetnünk.
Tudomásul vesszük továbbá, hogy a kérelmünkben és a nyilatkozatunkban foglalt adatok
helyességét az elbírálásra jogosult ellenőrizheti.
Révfülöp, 200 . ………………………………………..

………………………………

…………………………..
kérelmezők aláírása

A kérelemhez mellékelni kell:
1. Jövedelem igazolására munkáltatói kereseti igazolás (jövedelmi, Gyes, stb.),
2. Ingatlanvagyon értékének igazolására az ingatlan fekvése szerint illetékes önkormányzat
által kiadott értékbizonyítványt,
3. Építkezés, felújítás, bővítés
esetén az építési engedélyt vagy annak másolatát,
költségvetést,
4. Vásárlás esetén az adás-vételi szerződést (előszerződést) vagy annak másolatát;
5. Ha lakásépítési kölcsönt, vagy hitelt igénybe vettek, az erre vonatkozó kölcsönszerződés
másolatát.

