TÁMOGATÁSI KÉRELEM
otthonteremtés önkormányzati támogatás – építési telek
pályázathoz családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) igénybevételével
az otthonteremtés önkormányzati támogatásról szóló 20/2012. (IV.12.) önkormányzati
rendelethez (2/B. §)
Kérelmezők adatai:
Név: …………………….………………………………………………...…………………...................
Születési név: …………………………………………………………………………………………….
Születési hely: ……………………………………………………………………………………………
Születési idő: ……………… év ……………………………….. hónap ………. nap
Anyja neve :…………………………………………………………………………………………….
Lakcím: .…………………….……… település ………irányítószám …..…………………u.
.………… hsz. .……… lh. .……… em. ……… ajtó ….……
Lakcím bejelentésének időpontja: ……………. év ………………………… hónap …….. nap
Tartózkodási hely: .…………….………település ………irányítószám …..…………………u.
.………… hsz. .……… lh. .……… em. ……… ajtó ….……
Tartózkodási hely bejelentésének időpontja: ……………. év ……………………… hónap …….. nap
Elérhetőség (telefonszám): .......................................................................................................................
Iskolai végzettség: …………………………………
Munkahellyel rendelkezem: igen – nem
Munkahely neve, címe: ……………………………… ………………………………
Betöltött munkakör megnevezése: ………………………………………………………………………
Név: …………………….………………………………………………...…………………...................
Születési név: …………………………………………………………………………………………….
Születési hely: ……………………………………………………………………………………………
Születési idő: ……………… év ……………………………….. hónap ………. nap
Anyja neve :…………………………………………………………………………………………….
Lakcím: .…………………….……… település ………irányítószám …..…………………u.
.………… hsz. .……… lh. .……… em. ……… ajtó ….……
Lakcím bejelentésének időpontja: ……………. év ………………………… hónap …….. nap
Tartózkodási hely: .…………….………település ………irányítószám …..…………………u.
.………… hsz. .……… lh. .……… em. ……… ajtó ….……
Tartózkodási hely bejelentésének időpontja: ……………. év ……………………… hónap …….. nap
Elérhetőség (telefonszám): .......................................................................................................................
Iskolai végzettség: …………………………………
Munkahellyel rendelkezem: igen – nem
Munkahely neve, címe: ……………………………… ………………………………
Betöltött munkakör megnevezése: ………………………………………………………………………
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A háztartásban nevelt gyermek(ek) szám(a): ………. fő
Gyermek(ek) adata(i) (név, születési dátum):
…………………………………………....................................................................................................
…………………………………………....................................................................................................
…………………………………………....................................................................................................
…………………………………………....................................................................................................
Megpályázandó ingatlan adatai:
Ingatlan helye: Jászberény, ingatlan fekvése: belterület / külterület, ingatlan hrsz.: …………………..
Ingatlan címe: …………………………………………………………………………………
Ingatlan megnevezése: …………….……………. ingatlan számszerű adatai …………… m2
Igényelt támogatás összege: ………………………….. ,- Ft
Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy
- a fenti adatok a valóságnak megfelelnek;
- az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016.
(II.10.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) alapján vissza nem térítendő állami
támogatást (a továbbiakban: családi otthonteremtési kedvezmény - CSOK) kívánunk igénybe
venni ……………. gyermek után az alábbiak szerint: háztartásunkban jelenleg ……………
gyermeket nevelünk, és a Korm. rend. szerinti megelőlegezett családi otthonteremtési
kedvezmény igénylésekor …………… gyermek vállalásáról nyilatkozunk;
- korábban a 20/2012. (IV.12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés, valamint a 2/A. §
szerinti támogatásokat még nem vettük igénybe;
- korábban az első lakáshoz jutók támogatását sem együttesen, sem külön-külön még nem
vettük igénybe.
Nyertes pályázat esetén vállaljuk, hogy:
támogatási szerződéssel vegyes adásvételi szerződést kötünk 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 megfizetjük;
hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a támogatás összege erejéig az Önkormányzat
jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat jegyeztet be az
ingatlan-nyilvántartásba;
a támogatási szerződés aláírásától számított 180 napon belül igazoljuk, hogy az új lakások
építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Korm.
rendelet alapján állami támogatás (CSOK) igénylése iránt intézkedtünk, és kérelmünk pozitív
elbírálásban részesült;
vállaljuk, hogy az állami támogatás (CSOK) iránti kérelem elbírálásig az építési telken
építési munkálatokat – beleértve az előkészítő munkálatokat is – (különösen pl: tereprendezés,
közmű bekötések, építkezés megkezdése) nem végzünk;
vállaljuk, hogy a támogatási szerződés megkötését követő 3 éven belül a telket beépítjük,
valamint a lakóépület építésére vonatkozó e-napló megnyitását igazoljuk, és a
használatbavételi engedélyt annak megszerzésétől számított 30 napon belül a Támogató
Önkormányzatnak bemutatjuk.
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Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy a támogató személyes adatainkat és a támogatási kérelemben
szereplő egyéb adatainkat kezelje. Tudomásul vesszük azt, hogy – jogszabályban megjelölt szerveken
kívül – harmadik személynek csak hozzájárulásunkkal, illetve az adattal érintett személy
hozzájárulásával adható tájékoztatás.

Jászberény, 2017. év ……………hó ………..nap
……………………………………………….
kérelmező aláírása

……………………………………………….
kérelmező aláírása

Kérelemhez bemutatandó dokumentumok:



*Csatolásra került:

személyazonosító igazolvány
lakcímet igazoló hatósági igazolvány

igen
igen

Kérelemhez csatolandó dokumentumok:



nem
nem

*Csatolásra került:

házassági anyakönyvi kivonat másolata vagy élettársi nyilatkozat
gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata(i)nak másolata

* Ügyintéző tölti ki
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igen
igen

nem
nem

Nyilatkozat*

Alulírott ........................................................ (szül. név: ....................................., szül. hely és
idő: ............................................................., anyja neve .................................................)
.................................................................................................
szám
alatti
lakos
és
........................................................ (szül. név: ....................................., szül. hely és idő:
.............................................................,
anyja
neve
.................................................)
................................................................................................. szám alatti lakos büntetőjogi
felelősségünk tudatában nyilatkozzuk, hogy közöttünk élettársi kapcsolat áll fenn tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:514. § (1) bekezdésére,
mely szerint élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban,
érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll
fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi
kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban.
Jászberény, 2017. év ……………hó ………..nap

……………………………………………….
aláírás

……………………………………………….
aláírás

* Élettársak esetén töltendő ki
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