KÉRELEM
Lakáscélú visszatérítendő kamatmentes kölcsönhöz
Kérem Boconád Község Képviselőtestületét, hogy a Boconád, ________________________
szám alatti lakóingatlan, melynek helyrajzi száma: ______________
a./ vásárlásához

b./ építéséhez

c./ bővítéséhez

d./ felújításához

pénzbeli támogatást biztosítson az alábbi adatok figyelembevételével:
I.

személyi adatok

1, Kérelmező neve: _________________________________________________________
Leánykori neve: _____________________________________________________
Születési hely: __________________ idő: _________ év ___________ hó ____nap
Anyja neve: _________________________________________________________
Személyazonosító igazolvány száma: _____________________________________
Állandó bejelentett lakcíme: ____________________________________________
Tartózkodási hely: ____________________________________________________
Munkáltató megnevezése: _____________________________________________
Munkáltató címe: ____________________________________________________
Családi állapot: (a megfelelő válasz aláhúzandó)
a, nőtlen

b, hajadon

c, házas

d, élettársi kapcsolat

e, elvált

f, özvegy

1, Házastárs/élettárs neve: __________________________________________________
Leánykori neve: _____________________________________________________
Születési hely: __________________ idő: _________ év ___________ hó ____nap
Anyja neve: _________________________________________________________
Személyazonosító igazolvány száma: _____________________________________
Állandó bejelentett lakcíme: ____________________________________________
Tartózkodási hely: ____________________________________________________
Munkáltató megnevezése: _____________________________________________
Munkáltató címe: ____________________________________________________
Pénzintézet neve (ahová kérik utalni a kölcsönt): _______________________________
Folyószámlaszám: ________________________________________________________
3, Kérelmezővel közös háztartásban élő személyek:
Név

születési
hely

szül.idő
(év,hó,nap)

anyja neve

rokonsági
fok

II. Tárgyi feltételek:
4, Kérelmező(k) jelenlegi lakáskörülményei:
A. saját tulajdon
C. bérlakás magántulajdonban
E. szívességi lakáshasználat
G. egyéb: _______________________

B. bérlakás önkormányzati tulajdonban
D. albérlet
F. családtag

5, A lakás komfortfokozata: (a megfelelő válasz aláhúzandó)
a, összkomfortos

b, komfortos

c, félkomfortos

d, komfort nélküli

6, A lakás alapterülete: ____________________ négyzetméter
7, A lakás helyiségei: szoba: ____________, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra,
egyéb: _____________________________________________________________
III.

Nyilatkozatok: (megfelelő válasz aláhúzandó)

8, A kérelmező vagy jelenlegi házastársa/élettársa kapotte már támogatást az elmúlt öt
évben lakásvásárlásra,  építésre,  bővítésre, vagy – felújításra ?
IGEN / NEM
9.A kérelmező vagy házastársa/élettársa rendelkezike ingatlan vagyonnal?
IGEN / NEM
10, A kérelmező vagy házastársa/ élettársa rendelkezette boconádi önkormányzati
(korábban tanácsi) bérlakásra vonatkozó bérleti joggal
IGEN / NEM
11, Ha a 11, pont alatti kérdésre igennel válaszolt, kérjük jelölje meg a lakásbérleti
Jogviszony megszűnésének okát: ____________________________________
12, Fennálle adótartozás az Önkormányzatnál?
IGEN, összege__________Ft / NEM
IV.

A kérelem indoklása:

(A lakásprobléma, illetve megoldásának ismertetése, továbbá olyan tények, körülmények, indokok
előadása, amelyeket a kérelmező a kérelem elbírálása szempontjából fontosnak tart)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Kelt: Boconád, _________ év ____________ hó ___ nap
_________________________________
Kérelmező vagy törv. képviselője aláírása

___________________________________
nagykorú személy aláírása

_________________________________
nagykorú személy aláírása

___________________________________
nagykorú személy aláírása

NYILATKOZAT
Alulírott ___________________________________________ (név) nyilatkozom,
hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény 99. §. (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel
KEDVEZŐ DÖNTÉS ESETÉN fellebbezési jogomról lemondok.
Kelt: Boconád, ______ év _______________hó ___ nap

________________________________
kérelmező

______________________________
kérelmező

A kérelemhez csatolni kell:
-

jövedelemigazolásokat, értve ez alatt: munkáltatói jövedelemigazolásnál az utolsó havi NETTÓ
átlagkeresetről,
folyósító szerv igazolását, a munkanélküli ellátás jogcíméről és összegéről, öregségi, rokkantsági vagy
özvegyi nyugdíj összegéről, árvaellátásról, családi pótlék összegéről,illetve az önkormányzat által havi
rendszerességgel folyósított pénzbeli ellátások jogcíméről és összegéről
vállalkozók (őstermelők) esetében előző évi nettó jövedelemről kiállított igazolást
építés és bővítés esetén a jogerős építési engedélyt
adásvételi (elő) szerződést
a kérelem benyújtásának időpontját figyelembe véve tulajdoni lap másolatot a munkálatokkal érintett
vagy megvásárolni kívánt ingatlanról
ha a kérelmezőnek vagy jelenlegi házastársának/élettárásának volt korábbi házassága, a házasság
felbontásáról, vagyonközösség megosztásáról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági határozatot (ítélet
vagy végzés)
lakásépítés és lakásvásárlás esetén a pénzintézet igazolását a felvett lakáscélú kölcsön összegéről és a
havi törlesztő részletről, illetve hogy a kérelmező nem kaphat lakáscélú pénzintézeti kölcsönt

