
KÉRELEM

a lakáshoz jutás és felújítás helyi támogatásáról szóló  14/2005. (XI.25.) rendelethez                

A kérelmező adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………..
Leánykori név:………………………………………………………………………………….
Személyi ig. száma:…………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………..…
Születési helye:…………………………………………………………………………………
Foglalkozása:…………………………………………………………………………………...
Munkahelye:……………………………………………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

A kérelmező házastársa ( élettársa) adatai:

Név:……………………………………………………………………………………………..
Leánykori név:………………………………………………………………………………….
Személyi ig. száma:…………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………..…
Születési helye:…………………………………………………………………………………
Foglalkozása:…………………………………………………………………………………...
Munkahelye:……………………………………………………………………………………
Lakcíme:………………………………………………………………………………………..

Szám alatti lakos(ok) azzal a kérelemmel fordulnak Kópháza Község Önkormányzata
Képviselő-testülete felé, hogy

a.) Lakás-vásárlási szándékunkat anyagilag támogatni szíveskedjenek.

A megvásárolni szándékozott lakóház adatai:

Kópháza,…………hrsz-ú, a valóságban Kópháza,…………………..utca ………hsz.
alatti lakóház, alapterületet ……….m2.
A vételár …………….Ft, azaz………………………………………………….Ft.
(Ügyvéd által ellenjegyzett adás-vételi szerződés, vagy a tulajdoni lap 1 példánya a
kérelemhez csatolva.)

b.) Lakásépítési szándékunkat anyagilag támogatni szíveskedjenek.

Az ingatlan megnevezése, mellyen a csatolt építési engedély alapján lakóházat szándékozunk
építeni:
Kópháza…………hrsz-ú, a valóságban Kópháza,………………..utca………..hsz.
alatti, ……………m2 nagyságú ingatlan.
A lakóház bekerülési költsége előzetes számítások szerint…………………………Ft.
(Érvényes építési engedély, és tulajdoni lap másolat a kérelemhez csatolva.)

c.) Lakásfelújítási szándékunkat anyagilag támogatni szíveskedjenek.



Az ingatlan megnevezése, mellyen a lakóházat szándékozunk felújítani:
Kópháza…………hrsz-ú, a valóságban Kópháza,………………..utca………..hsz.
alatti, ……………m2 nagyságú ingatlan.
A lakóház felújításának bekerülési költsége előzetes számítások
szerint…………………………Ft.
( Tulajdoni lap, jövedelem nyilatkozat ( kereseti igazolással együtt) a kérelemhez csatolva)

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy sem lakás vásárlásához, sem
lakóház építéséhez  Kópháza Önkormányzatától eddig támogatást nem kaptam.

A fenti adatok és a csatolt mellékletek alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a
lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló   14/2005. (XI.25.) Önk. sz. rendeletben foglaltak
szerinti támogatást megítélni szíveskedjenek.

Kópháza,………..év………..hó……..nap.

………………………………….                      ………………………………………..
támogatást igénylő                                             támogatást igénylő házastársa/élettársa



1. sz. melléklet

NYILATKOZAT

a lakáshoz jutás és felújítás helyi támogatásáról szóló  14/2005. (XI.25.)rendelethez                

Alulírott…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
(név, anyja neve, szem.ig.szám, lakcím) 

és házastársam ( élettársam)

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….
(név, anyja neve, szem.ig.szám, lakcím)

szám alatti lakosok büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a kérelemben

megnevezett Kópháza……………………….……………………hrsz-ú, a valóságban

Kópháza,…………………….…….…..utca………..hsz. alatti, ……………m2 nagyságú

ingatlanon lévő lakáson kívül más lakás tulajdonunk nincs.

Kópháza, ……………………………….

……………………………………                               …………………………………….
             Kérelmező                                                            Kérelmező házastársa ( élettársa)


