PÁLYÁZATI ADATLAP
Alulírott1 ___________________________________________________,
Abony2,

______________________________________(közterület neve)
____________(házszám) alatti lakos

hivatkozva Abony Város Képviselő-testülete 14/2013. (VI.29.) számú Kt. rendeletére
(továbbiakban: R.), ezen okirattal pályázatot nyújtok be Abony Város Képviselő-testületéhez
(továbbiakban: Testület) a
Virágos Abonyért
cím
(továbbiakban: Cím) használatára,
a Címmel járó kommunális adómentességre,
valamint az azzal járó természetbeni juttatásokra,
az alábbiak szerint:

1.)

a.) A nyilatkozom, hogy a
Abony3, _________________________________________________ szám
alatti, _____________helyrajzi számú lakóingatlan részben vagy egészben a
tulajdonomban, / szövetkezeti és társasház esetén a különlapok egyike részben
vagy egészben a tulajdonomban áll, / az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyzett, az
ingatlant terhelő vagyonértékű jog jogosultja vagyok, / nem magánszemély
tulajdonában álló bérlakás esetén rendelkezem az ingatlan bérleti / társbérleti
jogával rendelkezek 4 (továbbiakban: Ingatlan).
b.) Nyilatkozom, hogy abonyi lakóhellyel rendelkezem.
c.) Adóazonosító számom:5 _________________________________________

2.)

a.) Nyilatkozom, hogy Ingatlanomon az utóbbi egy év alatt az alábbi karbantartási,
tisztántartási és zöldfelület fenntartási és egyéb munkálatokat végeztem el6:

1

Itt a pályázó nevét kell közölni
Itt a pályázó címét kell közölni
3
Itt a pályázott ingatlan címét kell közölni
4
A megfelelő rész aláhúzandó
5
Az APEH-től kapott műanyag kártyán található 10 jegyű szám, az adó-ügyintézési azonosításhoz szükséges.
6
Ide sorolja fel az Ingatlanán az elmúlt évben elvégzett fenntartási munkákat, mint például: parkosítás,
rendszeres kaszálás, fák, bokrok, sövény stb. ültetése. Ha egyetért vele: sorolja fel a különleges, vagy
legjobban kedvelt növényeit is, tájékoztasson azok fenntartásáról! Ha a közölni kívánt szöveg nem fér el az
üresen hagyott részen, sorszámozott és aláírt pótlapot is alkalmazhat.
2

1

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
A fentiek igazolására 2 + __ db dátummal ellátott fényképfelvételt is mellékelek7.
7.)

Nyilatkozom, hogy a pályázatban közölt adatok valósak, a Rendeletben és a pályázati
felhívásban foglaltakat megismertem, a pályázatot, mint akaratommal mindenben
megegyezőt, saját kezűleg írtam alá a mai napon:

Abony, 201___________

……………………………….
pályázó aláírása

IDEGEN INGATLAN JELÖLÉS

Alulírott15 ___________________________________________________,
Abony16

______________________________________(közterület neve)
____________(házszám) alatti lakos

hivatkozva Abony Város Képviselő-testülete …../2013. (III.28.) számú Kt. rendeletére
(továbbiakban: R.), ezen okirattal jelölést nyújtok be Abony Város Képviselő-testületéhez a
Virágos Abonyért
cím
virágos kertes ház / utca/ balkon kategóriában4 az R.7. § alapján az
Abony8, _________________________________________________ szám
7
8

Nem kötelező 2 db-tól több fénykép csatolása.
Itt a pályázott ingatlan címét kell közölni

2

alatti, _____________helyrajzi számú lakóingatlant jelölöm, mely nem áll a tulajdonomban,
/ szövetkezeti és társasház esetén a különlapok egyike nem áll a tulajdonomban.

Abony, 201
………………………..
jelölő aláírás

15
16

Itt a jelölő nevét kell közölni
Itt a jelölő címét kell közölni

3

