TÁMOGATÁSI KÉRELEM
otthonteremtés önkormányzati támogatás – építési telek kedvezményes megszerzése
szakemberek részére
az otthonteremtés önkormányzati támogatásról szóló 20/2012. (IV.12.) önkormányzati
rendelethez
Kérelmező adatai:
Név:…………………….………………………………………………...………………….....................
Születési név:……………………………………………………………………………………………..
Születési hely: ……………………………………………………………………………………………
Születési idő: ……………… év ……………………………….. hónap ………. nap
Anyja neve :……………………………………………………………………………………
Lakcím:
………irányítószám.…………………….………
település
…..…………………u.
.…………... hsz. ……… lh. .……… em. ……… ajtó ….……
Lakcím bejelentésének időpontja: ……………. év ………………………… hónap …….. nap
Tartózkodási hely: ………irányítószám.…………….………település …..………………………u.
.………… hsz. ……… lh. .……… em. ……… ajtó ….……
Tartózkodási hely bejelentésének időpontja: ……………. év ……………… hónap …….. nap
Iskolai
végzettség
(intézmény
neve,
címe,
végzettség
megszerzésének
éve):
…………………………………...........................................................................................................
…………………………………..........................................................................................................
…………………………………........................................................................................................
………………………………….........................................................................................................
Elérhetőség (telefonszám):................................................................................................................
Jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló foglalkoztatásra irányuló jogviszonnyal
rendelkezem: igen – nem
A munkáltató neve, címe: ................................................................................................................
Jászberényi munkavégzési hellyel rendelkezem: igen – nem
Munkavégzési hely címe: ………………………………………………………………………………..
Betöltött munkakör megnevezése: …………………………………………………………………….
A munkaviszony kezdete: …………………………………………………………………………….
Határozott idejű – határozatlan idejű
Amennyiben határozott idejű, a munkaviszony megszűnésének időpontja: ……………………….
Megpályázandó ingatlan adatai:
Ingatlan helye: Jászberény, ingatlan fekvése: belterület / külterület, ingatlan hrsz.: …………………..
Ingatlan címe: ……………………………………………………………………………………………
Ingatlan megnevezése: …………….……………. ingatlan számszerű adatai ……………………m2
Igényelt támogatás összege: ………………………….. ,- Ft
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Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy
- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Nyertes pályázat esetén vállalom, hogy:
- a telket 2 éven belül beépítem, valamint azt, hogy a támogatási szerződés megkötésétől
számított 12 év elteltével a jászberényi székhelyű vagy telephelyű munkáltatónál fennálló
foglalkoztatásra irányuló meglévő jogviszonyom eléri a 120 hónapot,
- minden év december 31. napjáig a Jászberényben történő foglalkoztatásra irányuló meglévő
jogviszonyom fennállását igazolom,
- támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződést kötök az Önkormányzat képviseletében
eljáró polgármesterrel, melynek részét képezi az otthonteremtés önkormányzati
támogatásáról szóló 20/2012. (IV. 12.) önkormányzati rendeletben jelen támogatási
formára vonatkozó minden nemű kötelezettségvállalás,
- a támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül a
telek nettó forgalmi értékének az általános forgalmi adó összegét, a telek nettó forgalmi
értékének támogatással nem fedezett részét, valamint a közművesítés átalány költségét az
Önkormányzat részére megfizetem.
Tudomásul veszem, hogy a támogatás odaítélése esetén az Önkormányzat javára az építési telek
ingatlanra a támogatás összege erejéig (a kedvezmény mértékéig) 12 év időtartamra jelzálogjog,
valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásban.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a támogató személyes adataimat és a támogatási kérelemben szereplő egyéb
adataimat kezelje. Tudomásul veszem azt, hogy – jogszabályban megjelölt szerveken kívül – harmadik
személynek csak hozzájárulásommal, illetve az adattal érintett személy hozzájárulásával adható
tájékoztatás.
Jászberény, 2018. év ……………hó ………..nap
……………………………………………….
kérelmező aláírása

Kérelemhez bemutatandó dokumentumok:
 személyazonosító igazolvány
 lakcímet igazoló hatósági igazolvány

*Csatolásra került:
igen
nem
igen
nem

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 végzettséget igazoló dokumentumok
 munkaszerződés
 munkáltató támogató nyilatkozata
 munkáltató igazolása (munkáltatói támogatásról)
 önéletrajz

*Csatolásra került:
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem
igen
nem

* Ügyintéző tölti ki
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