
E G Y E S Í T E T T   N Y I L A T K O Z A T  
a menekült, elüldözött és széttelepített személyek részére, akik jelentkeznek a 

Vajdaság AT területén tartózkodási, illetve lakóhellyel rendelkező menekült, 
elüldözött és széttelepített személyek háztáji gazdasággal rendelkező falusi házak 

vásárlására irányuló eszközök odaítélése általi lakhatási támogatására irányuló 
2018. évi nyilvános felhívásra 

 
 Én, alulírott ____________________________________________, ____________________ 

__________________ lakos, személyi szám: ________________________________, 

____________________________ születtem, a ___________________ Köztársaságban, 

_______________-án/-én, teljes erkölcsi, anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában 

kijelentem: 

 

1.   hogy én és családi háztartásom tagjai a Vajdaság Autonóm Tartomány területén található helyi 
közösségben szándékozunk maradni és élni; 
 
2.   menekült és elüldözött személyek esetében – hogy nincs a tulajdonunkban ingatlan a Szerb 
Köztársaság területén, nem adtunk el vagy más módon nem idegenítettünk el ingatlant az előző 
lakóhelyül szolgáló országban vagy a Szerb Köztársaságban, valamint hogy nem adottak a 
feltételek ahhoz, hogy visszatérjünk a származási országunkba; 
       széttelepített személyek esetében – hogy nincs a tulajdonunkban ingatlan a Szerb Köztársaság 
területén Koszovó és Metóhia AT-n kívül, nem adtunk el vagy más módon nem idegenítettünk el 
ingatlant a Szerb Köztársaságban, valamint hogy nem adottak a feltételek ahhoz, hogy 
visszatérjünk a Koszovó és Metóhia AT területén található előző lakóhelyünkre; 
 
3.   hogy én és családi háztartásom tagjai nem voltunk felhasználói a Szerb Köztársaság területén 
integrációs projekt keretében nyújtott lakhatási támogatás eszközeinek;  
 
4.    hogy én és családi háztartásom tagjai abban a helyi közösségben szándékozunk maradni és 
élni, amelyben az általunk megvételre kiválasztott ingatlan található, vagyis Vajdaság Autonóm 
Tartomány területén legyen a lakóhelyünk; 
 
5.  hogy én és/vagy családi háztartásom tagjai mezőgazdasági termeléssel szándékozunk 
foglalkozni abban a helyi közösségben, amelyben a megvásárlásra általunk javasolt ingatlan 
található, Vajdaság AT területén; 
 
6.    hogy elfogadom az Alap támogatását háztáji gazdasággal rendelkező falusi ház odaítélése 
formájában. 

 
__________________, 2018. ___________-án/-én               

                             (hely)                                              (dátum) 

                                                                                                       

                                                                                                         NYILATKOZATTEVŐ: 

                                                                                        ____________________________ 

 
       (aláírás)   

E NYILATKOZAT KÖTELEZŐEN HITELESÍTENDŐ A KÖZJEGYZŐNÉL 


