NYILATKOZAT
Alulírott ………………………………………………………………………………………..
Pápa, ……………………………………………………………………………………..szám
alatti lakos, mint jogosult magánszemély aki kijelentem, hogy
− a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására
kiadott 168/1997.(X.6.) Korm. Rendelet 72/B. §-ának (9) bekezdésében meghatározott, az
öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban*,
− a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32/B. §-ának
(1) bekezdése szerinti id skorúak járadékában*,
− 37/A. §-a szerinti rendszeres szociális segélyben*,
− 38. §-ának (2) bekezdése szerinti normatív lakásfenntartási támogatásban*,
− a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. §a szerinti rendszeres gyermekvédelmi támogatásban – a saját vagy a gyermeke jogán –
részesülök*,
és a közm fejlesztési hozzájárulást nem vállalkozási célra épített, lakásonként, lakóházanként
vagy lakásépítésre szolgáló telekként (a továbbiakban: építési telek) bejegyzett ingatlan
közm vesítése érdekében,
− annak tulajdonosaként*,
− bérl jeként* vagy
− használójaként*
els ízben fizetem meg, és azt akár részben, akár egészben korábban más módon (a helyi adók
megfizetése során) még nem számoltam el, és a jöv ben sem számolom el.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
a mellékelt bizonylatok, illetve igazolás alapján a közm fejlesztéshez, új közm vesítéshez,
illetve meglév közm kapacitás növelése érdekében annak b vítéséhez a következ
össszeget fizettem meg:
………….…..Ft,……..

………………………………………..…közm fejlesztésre

A befizetés ……………………………utca ……………házszámú ……………. hrsz-ú
ingatlanra történt.(kitöltése kötelez )
Nyilatkozatomat a 262/2004. (IX.23.) sz. Korm. rendelet alapján állítottam ki.
A nyilatkozatot a támogatás alapjának 25%-ának visszaigénylése céljából adtam.
A támogatás alapja a közm fejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, ingatlanonként és
közm venként azonban legfeljebb 150 ezer forint.
Az összeget:
-

fenti címre

-

vagy a ……………………….. banknál vezetett ………………………………………….
sz. átutalási számlára kérem utalni

Pápa, ………………………………………..
…………………………………
olvasható aláírás
/ * / (a megfelel jogcímet kérjük aláhúzni, aláhúzás nélkül a nyilatkozat érvéyntelen)
A 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerint, ha a közm vesítés helye és a lakóhely nem azonos, csatolni
kell a lakóhely szerinti település jegyz je által a jogosultságra kiadott igazolást is.

