3. Kérelem nyugdíjasok házában történő elhelyezésre
1. Kérelem benyújtásának oka:
a) Új kérelem
b) Jóváhagyott kérelem megújítása
2. Kérelmezők adatai:
Kérelmező 1:

Kérelmező 2:

Név:
Születési név:
Születési hely,
idő:
Anyja neve:
Telefonszám:
E-mail cím:
Lakóhely:
Tartózkodási
hely:
Tartózkodási hely: Kérelmező vagy pályázó által ténylegesen, életvitelszerűen lakott, lakhatás
céljára szolgáló ingatlan címe, függetlenül attól, hogy azt a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentette-e.
Családi állapota:
Megszakítás nélküli, életvitelszerű győri tartózkodásának kezdete:

3. Jelenlegi lakhatási jogcím:
 tulajdonos
 résztulajdonos
 önkormányzati lakás bérlője
 haszonélvező
 családtag
 albérlő
 szolgálati lakás bérlője
4. A kérelem benyújtását megelőző 3 évben rendelkeztem/rendelkeztünk lakóingatlan
tulajdonjogával, vagy résztulajdonnal: igen / nem
Tulajdoni hányad aránya:.....................................
5. Kijelentem, hogy:
a) önkormányzati bérlakásomat kiürítve visszaadom,
b) tulajdonomban álló vagy 3 éven belül elidegenített (eladott, elajándékozott, stb.),
…………………………….
hrsz.-ú,
természetben
a…………………………………………………………..
című
ingatlanom
vagy

ingatlanhányadom forgalmi értékének 50%-át, de legalább 1.500.000,- Ft-ot, legfeljebb
3.500.000,- Ft-ot befizetek az önkormányzat számlájára,
c) Bérlakásban lakásbérleti szerződéssel, valamint ingatlantulajdonnal, továbbá
ingatlanhányaddal nem rendelkezem és 3 éven belül nem is rendelkeztem, ezért legalább
1.000.000,- Ft-ot befizetek az önkormányzat számlájára.
Nyilatkozat
Tudomásul veszem, hogy a tulajdonosi jog gyakorlója a nyugdíjasok házában történő
elhelyezésre irányuló kérelemről szóló döntése három évig hatályos.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, az adatváltozásokat a változástól számított 15 napon belül
bejelentem.
A jelen kérelem alapján lefolytatott eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót
megismertem, az abban foglaltakat megértettem.
Kelt: …...............................

.................................
kérelmező 1

................................
kérelmező 2

Tájékoztató: A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Szociális,
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottsága a nyugdíjasok házában elhelyezésre irányuló kérelmet
akkor hagyhatja jóvá, ha a kérelmező nyugdíjas vagy az öregségi nyugdíjkorhatárt elérte és
önmaga ellátására képes.
A gondozási szükséglet vizsgálat elvégzésére a bérlakás felajánlásával egyidejűleg kerül sor.
Csatolandó mellékletek:
A kérelmező és az együtt költözni szándékozó személyek jövedelemigazolása
 nyugdíj, nyugdíjszerű ellátások esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által a
tárgyévben kiállított nyugdíjközlő lap és a kérelem benyújtását megelőző hónapban
kifizetett ellátást igazoló nyugdíjszelvény, bankszámla kivonat,
 további, a kérelmező által fontosnak ítélt dokumentumok.

