3. melléklet
Első lakáshoz jutók települési támogatása iránti kérelem
1. Kérelmező adatai:
Neve: ..................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................
Szül. helye, ideje: ................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ): .........................................................................
Személyi igazolvány száma: ................................................................................................
Lakcíme: ..............................................................................................................................
Havi jövedelme: ……………….……….…. Ft/hó
2. A kérelmező házastársának (élettársának) adatai:
Neve: ...................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................
Születési helye, ideje: .........................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Személyi igazolvány száma: ...............................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jel (TAJ): .........................................................................
Lakcíme: .............................................................................................................................
Havi jövedelme: ……………….……….…. Ft/hó
3. A család további együtt élő tagjai:
Név

TAJ szám

születési hely,
idő

havi jövedelem

4. A támogatás feltételei:
- kérelmező tulajdonában nincs és nem is volt lakóingatlan
- kérelmező Domoszló községben állandó lakóhellyel rendelkezik, életvitelszerűen a településen él
- kérelmező, vagy házastársa, élettársa a 40. életévét még nem töltötte be

- lakásvásárlásról adásvételi szerződéssel, illetve lakásépítés esetén jogerős használatbavételi
engedéllyel rendelkezik
- kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nettó 250.000 Ft-ot
- kérelmezőnek vállalnia kell, hogy Domoszló községben 5 évig állandó bejelentett lakhellyel
rendelkezik, életvitelszerűen lakik
5. A támogatás iránti igény benyújtása:
minden év október első hetében lehet benyújtani a kérelmet.
6. Nyilatkozatok
□ Kijelentem, hogy tulajdonomban nincs és nem is volt lakóingatlan
□ Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén Domoszló községben 5 évig állandó bejelentett
lakóhellyel rendelkezem, életvitelszerűen itt lakom
□ Kijelentem, hogy családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a Rendeletben
szereplő jogosultsági határt.
□ Nyilatkozom, hogy a megítélt támogatást:
o készpénzben, az önkormányzat házipénztárából vagy
o az alábbi bankszámlára történő átutalással kérem számomra kifizetni:
Számlatulajdonos: ..................................................................................................
Bankszámlaszám: ....................................................................................................
□ Tudomásul veszem, hogy bármely feltétel megszegése a támogatási összeg visszafizetési
kötelezettségét vonja maga után.
□ Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, egyben hozzájárulok, hogy azokat a kérelem elbírálása céljából kezeljék.

Dátum: ………………………..………………...
…………..………………………………..…………...
a kérelmező aláírása

Az eljárás lefolytatásához benyújtandó dokumentumok:
➢ kérelmező és családtagok személyi igazolványa, lakcím kártyája és TAJ kártyája
➢ kérelmező és családtagok jövedelmét igazoló jövedelemigazolások
➢ 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap és adásvételi szerződés (használatbavételi engedély)

