KÉRELEM

Név:.....................................................................................................................................
Leánykori név:.....................................................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................................
Születési hely, idő:...............................................................................................................
Lakóhely:.............................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................
Családi állapota:..................................................................................................................
Személyi ig.sz:.....................................................................................................................
Házasságkötés helye, ideje:……………………………,………….év……………hó……nap
Élettársak esetén, élettársi kapcsolat kezdete:…………………..év……………hó…….nap
Azzal a kéréssel fordulok Vasmegyer Község Jegyzőjéhez, hogy számunkra a lakáscélú
támogatásokról szóló, 12/2001. (I.31.) sz. Korm. rendeletben foglaltak szerint a benyújtott
okmányok alapján a lakásszerzési támogatás igénybevételére való személyi jogosultságunkat
igazolja.
Eltartásunkban lévő, együttköltöző gyermekek:
Név:……………………………………szül.hely, idő:........…………………………………..
anyja neve:………………………………….gyermek személyi sz:…………………………….
Név:……………………………………szül.hely, idő:.......…………………………………….
anyja neve:…………………………………gyermek személyi sz:…………………………….
Név:…………………………………….szül.hely, idő:...........…………………………………
anyja neve:…………………………………gyermek személyi sz:……………………………
Név:…………………………………….szül.hely, idő:………………………………………
anyja neve:………………………………….gyermek személyi sz:…………………………...
Vérszerinti…………………..fő, Gyámságunk alatt lévő…………………fő.
Intézeti, vagy állami nevelt gyermek…………………fő.
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Egyéb eltartott családtag:
Név:…………………………………..szül.hely, idő:…………………………………………..
anyja neve:………………………………személyi azonosítója:………………………………
Építkezés/lakásvásárlás címe, helyrajzi száma:……………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

Vasmegyer, 200.……………………….hó………………nap.

………………………………………………
kérelmező

………………………………………..
kérelmező

A kérelem beadásához szükséges mellékletek:
-

személyi igazolványok (lakcímkártya)
gyermekek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája vagy személyi lapja
(személyi azonosító szám/személyi szám/szükséges)
házassági anyakönyvi kivonat
elvált szülő esetén jogerős bírói ítélet v. végzés a gyermekek elhelyezéséről
16 éven felüli gyermekek esetében iskolalátogatási igazolás
(nappali tagozat feltüntetése szükséges)

Az adatok valódiságáról a bemutatott eredeti iratok alapján meggyőződtem.

Vasmegyer, 200..... …………………..hó…………nap.

…………………………………
ügyintéző

NYILATKOZAT
Név:.....................................................................................................................................
Leánykori név:.....................................................................................................................
Anyja neve:..........................................................................................................................
Születési hely, idő:...............................................................................................................
Lakóhely:.............................................................................................................................
Tartózkodási hely:...............................................................................................................
alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakásépítési,-vásárlási
kedvezményt (szocpolt), és a fiatalok otthonteremtési támogatását (félszocpolt)
- még sohasem vettem igénybe.
- igénybe vettem………………………………………………………………..nevű
gyermekem/gyermekeim után.
(A megfelelő rész aláhúzandó!)
Tudomásom van arról, hogy a többszörösen módosított 12/2001 (I.31.) Korm. rendelet 18. §. /
4/ bekezdése alapján, amennyiben közölt nyilatkozatom valótlan adatot tartalmaz, és ez
alapján jutok közvetlen támogatáshoz, illetőleg kamattámogatáshoz, akkor a folyósított
összeget az igénybevétel napjától a Ptk. 232. §-a szerint számított kamataival együtt köteles
vagyok visszafizetni.
Adatvédelmi nyilatkozat: alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adatom és
gyermekeim adatai a Magyar Államkincstár által nyújtandó lakásépítési kedvezmény és
/vagy/ kiegészítő kamattámogatás igénybevételéhez, felhasználásra kerüljenek.

Vasmegyer, 200.... ........................ hó ......... nap.

……………………………………..
nyilatkozattevő aláírása
Előttünk mint tanúk előtt:
Név:
……………………………………………
Cím:
……………………………………………

…………………………………….
…………………………………….

