
A l8-35 6v ktiztitti fiatalok lakrisb6rl6si trimogat{sfra vonatkoz6 ttibb6ves
Sepsiszentgytirgy m unicipiumi ktiz6rdekii p rogram Szabf ly zatilnak l. sz.
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Sep s iszentgyti rgy m u n icipium Po-l gdrm es teri Hivatala fel6

Alulirott szemdlyi igazolv 6ny tipusa: SZAIJ]A:

6ltal kibocs6jtott diitumon, szem6lyi azonosit6
SZAM dllando lakcim alatli,
ideiglenes lakcim alatti, telefonsz6m e-mail a
41412021-es sz6mri tandcshatftrozatlal j6vdhagyott, a 18-35 6v krjzotti fiatalok
lak6sb6rldsi t6mogat6s6ra vonatkoz6 tObbdves Sepsiszentgydrgy municipiumi
kd z 6rde ku pro gram S zab 6ly zatanak 9, c ikke I ye alapj 6n b enyirj to m j e I en

KEREST
a l8-35 6v koz6tti fiatalok lak6sbdrldsi t6mogat6s6ra vonatkoz6 tobbdves,

Sepsiszentgyorgy municipiumi kcizdrdekri programban va16 r6szvdtelre

amelyben k6rem a 18-35 6v kozdtti fiatalok lak6sb6rl6si titmogatdsdra
vonatkoz6 tdbb6ves Sepsiszentgydrgy municipiumi kdzdrdekri programban val6
r6szvdtelem jov6hagy6s6t, mely a4l4l202l-es sz6mir tan6cshat6rozatalapjdnzajlik.

Tudom6sul vettem a 18-35 dv koztitti fiatalok lak6sb6rldsi t6mogatds6ra
vonatkoz6 tobbdves Sepsiszentgyorgy municipiumi koz6rdekri program el6ir6sait 6s
saj6t felel6ss6gre nyilatkozom, a btintet6 t<irv6nykdnyv kovetkezmdny6nek a terhe alatt,
hogy nem rendelkezem tcibb mint Yz reszesedessel egy lak6sc6lf ingatlan felett, 6s nem
rendelkezem tdbb mint Yz reszesedessel egy lak6scdhi ingatlan felett, melyet az ut6bbi 5

6vben idegenitettem el, nem kdtdttem olyan b6rleti szerzoddst, melyet a helyi/dllami
kolts6gvetds tdmogat, nincs megkdtott b6rleti szerz6ddsem helyi/kdzponti 6llami
hat6s6gokkal vagy intdzmdnyekkel, nem vagyok IV. foki] rokons6gi kapcsolatban azingatlan
tulajdonos6val, akitol a lak6st bdrlem. Ellenkez6 esetben kdteles vagyok az alkalmazott
kedvezmdnyek 6sszegdnek a visszafizetdsdre.

Ugyanakkor sajrit felel6ss6gre nyilatkozom a btinteto trirvdrrykdnyv 326.
cikkely kovetkezm6ny6nek a terhe alatt, hogy nincs ad6ss6gom a helyi koltsdgvetds fel6.

Megjegyezndm, hogy tudom6sul vettem a termdszetes szem6lyeknek a
szemdlyes adatok kezeldse tekintetdben tdrt6no v6delm6rol 6s az ilyen adatok szabad
araml6sdrol sz6l6 20161679 Szabiiyzat (EU) eloir6sait, 6s egy6rtelmrien nyilatkozom,
hogy engeddlyt adok a szem6lyes adatok feldolgoz6s6ra, csak a 18-35 6v koz<itti
fiatalok lak6sbdrl6si t6mogat6sa c6lj6bol l6trehozott tobbdves Sepsiszentgydrgy
municipiumi kozdrdeku program keretdn beltil.

Tudom6sul vettem, hogy amennyiben a jogosults6gi feltdtelek tekintet6ben
olyan jellegti v6ltoz6sok kovetkeznek be, amelyek a jelen Szabillyzatban foglalt
kedvezm6nyekben val6 rdszesiilds jog6t ellehetetlenftik, kdteles vagyok
Sepsiszentgycirgyi Municipium Polg6rmesteri Hivataldnak a tudomiisrira hozni annak
megjelen6s6t k<lveto 10 napon beltil a jogosults6g elveszt6sdt el6id6zo helyzetet, az
alkalmazott kedvezmdnyek 6sszeg6nek a visszafizet6si kovetkezmenyenek a terhe
alatt, a j ogo sults6g elveszt6s6nek id6pontj 6t6l kezd6d6en.

Tudom6sul vettem, hogy az 6rvdnyben l6vo Ad6tcrrvdnyk<iny eloir6sai alapjdn
a jelen Szabttlyzal alapaliln nyrijtott dsszegek ad6koteles jovedelmek.

A krivetkez6 dokumentumokat csatolom:
1. Szem6lyi igazolvany - miisolatban benyrijtva 6s bemutatva az eredetit, vagy

a kdrelmez6 6ltal hitelesitett;
2. Vdgzettsdgek igazol6 oklevelek;



3. Az alkalmazotti min6sdg6t igazol6 munkahelyi igazolfusligazolils a
tanrntlzmdny't6 I - eredetiben ;

4. Az illetdkes ad6hat6s6gn6l (Ad6- 6s Pdnzrigyi Hivatal) nyilvantartott,
6rvdnyes b6rleti szerzoddsrll, vagy az lnfiloan gazd,asdgr tevdkenysdget folytat6
term6szetes/jogi szem6lyekkel megkdtcitt szerzodesr6l; azon fiatalok esetdben, akik
nem tanul6k a bdrleti szerzodes 6rv6nyes kell legyen legkevesebb 4 h6napig a k6r6s
elbfr6l6s6nak id6pontj6ban - mdsolatban benyirjtva 6s bemutatya az eredetit, vagy a
kdrelmez6 6ltal hitelesitett.

DAtum Al6ir6s


