GYOMAENDRŐD VÁROS POLGÁRMESTERE
5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124.
KÉRELEM
A FIATAL HÁZASOK ELSÖ LAKÁSHOZ JUTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁHOZ
Telefonszám: ____________________
A kérelmezők adatai:
Név:

……………………………………………………………………………

Szül. helye, ideje:

……………………………………………………………………………

Anyja neve:

……………………………………………………………………………

Állandóbejelentett lakhelye:

……………………………………………………………………………

Mióta állandó gyomaendrődi lakos?

…………………………………………………………………………..

Munkahelye, havi jövedelme:
jövedelem igazolás csatolandó!)

…………………………………………………………………………..

Feleség neve, (leánykori név is)

……………………………………………………………………………..

Születési helye, ideje:

……………………………………………………………………………..

Anyja leánykori neve:

……………………………………………………………………………

Állandó bejelentett lakhelye:
Mióta gyomaendrődi állandó lakos?
Munkahelye, havi jövedelme:
(jövedelem igazolást csatolni!)
A házasságkötés időpontja?
Saját háztartásban nevelt gyerek/ek/
/név, születési idő:

……………………………………………………………………………
.......................................................................................................
…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..

Amennyiben még nincs gyerek vállalják-e nyolc éven belül a 2 gyermek -, vagy már meglévô 1
gyermek esetén - 4 éven belül a második gyermek megszületését? (A megfelelő rész aláhúzandó).
IGEN

NEM

Rendelkeznek, vagy rendelkeztek-e már Önök saját tulajdonú lakással, - üdülővel, hétvégi házzal ingatlan tulajdonrésszel, nagyobb értékű személygépkocsival, stb.?
IGEN

NEM

Jelenleg hol laknak és milyen jogcímen? ..........................................................................................................................
Korábban részesültek-e már önkormányzati lakáscélú támogatásban?
IGEN

NEM

LAKÁSVÁSÁRLÁS ESETÉN TÖLTENDÖ KI!
Levelezési cím: 5501 Gyomaendrőd, Pf: 3. Telefon: +36-66-386-122 Fax: +36-66-283-288
E-mail: onkormanyzat@gyomaendrod.hu Honlap: www.gyomaendrod.hu

(Csatolni kell!: - adásvételi szerződést)
A megvásárolni kívánt ingatlan helye, utca házszám:
.................................................................................................................................................................................................
Hrsz.:
………………………….
Komfortfokozata: …………………………..

Vételára: ....................................
Állaga: ……………………………..

A megvásárolni kívánt ingatlan vételárának legalább 50 %-val rendelkeznek-e?
IGEN
NEM
LAKÁSÉPÍTÉS/BŐVÍTÉS ESETÉN TÖLTENDÖ KI!
(Csatoli kell!: épitési engedélyt, bontási engedélyt, költségvetési főösszesítőt)
Az ingatlan /telek/ helye, utca, házszám, hrsz: .............................................................................
Bontási engedély, építési engedély száma: ..................................................................................
Az épülő új családi ház, illetve a bővítés költségvetése (Ft) .................................................
Az építési/bővítési kiadások költségvetésének, legalább 10 %-a rendelkezésükre áll?
IGEN

NEM

Kérelmezők tudomásul vesszük, hogy a támogatás megállapítása esetén a hitel visszafizetését
folyószámláról kell teljesíteni.
Alulírottak büntető jogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a felépítendő ingatlan 1/2-1/2
részben közös tulajdonunkat fogja képezni.
Hozzájárulok a kérelemnyomtatványon szereplő személyes adataim nyilvános kezeléséhez, továbbá hozzájárulok a pályázat előkészítésének, valamint a pályázatról szóló döntés nyilvános
közzétételéhez.
IGEN
NEM
FIGYELEM!
A kérelmek benyújtása: folyamatos.
A fentieket büntetőjogi felelősségünk tudatában töltöttük ki.
Alulírottak hozzájárulunk, hogy személyes adatainkat a kérelem elbírálása céljából kezeljék.
Gyomaendrőd, 20..... év ................................... hó ........... nap
___________________________
aláírás
/férj részéről/

___________________________
aláírás
/feleség részéről/

A kérelem a mai napon átvételre került:
Gyomaendrőd, 20…….. év. ....................................... hó ........... nap

2. oldal

Alulírott tudomásul veszem, hogy kérelem leadásának napján tárgyi ügyben az eljárás megindult.
Ügyintéző: Fagyas Dóra ügyintéző. Telefonszám: 66 521-606.
A támogatás iránti kérelem elbírálásáról Gyomaendrőd Város Polgármestere átruházott
hatáskörében dönt.
___________________________
Ügyfél

___________________________
Ügyintéző

Tájékoztató:
- Támogatásban részesíthetők azok a fiatal házasok:
- ahol a házastársak külön - külön a 40. életévüket még nem töltötték be,
- továbbá a kapott támogatást Gyomaendrőd közigazgatási területén lévő lakás megszerzéséhez, illetve ott új lakás építéséhez kívánják felhasználni
- hitelképes a család.
A támogatást csak az első saját tulajdonú lakás megszerzéséhez lehet megállapítani és csak
azoknak, akik saját háztartásukban legalább kettő kiskorú gyermek neveléséről gondoskodnak,
vagy négy, illetve nyolc éven belül a kettő gyermek megszületését vállalják.
Házastársak kizárólag együtt részesíthetők támogatásban és csak akkor, ha a megszerezni kívánt
ingatlanon vagy ingatlanrészen mindketten egymás között egyenlő arányú tulajdoni illetőséget
szereznek.
A fentiekben meghatározottakon túl, támogatásba részesíthetők azok, akik lakás célú önkormányzati támogatásban még nem részesültek, megfelelnek a 2. § (1) (3) bekezdésében meghatározott egyéb feltételeknek és a támogatást a már meglévő lakásuk bővítéséhez kívánják felhasználni.
Az önkormányzat által nyújtott támogatás erejéig, a megvásárolt ingatlanra, illetve az újonnan
épülő és bővített családi házra, a hitel visszafizetés időtartamára elidegenítési és terhelési tilalom
kerül bejegyeztetésre.

3. oldal

