COMHAIRLE CONTAE SHLIGIGH
GLACADH / NEAMHGHLACADH* LE TIONÓNTACHT
(*scrios cibé ceann nach mbaineann).
Ainm:
Seoladh:

Uimh. Theagmhála:

Comhlánaigh de réir mar is cuí
• Táim / táimid ag glacadh leis an tairiscint ar Thionóntacht ag
faoi réir na gcoinníollacha maidir le cóiríocht a bhfuil cuntas orthu sa litir thairisceana atá ceangailte.
• Nílim / nílimid ag glacadh leis an tairiscint ar Thionóntacht ag
ar an gcúis(cúiseanna) atá luaite anseo thíos.

Cúis(cúiseanna) leis an diúltú:

I gcás gach líon tí a bheidh ag glacadh leis an tionóntacht – Comhlánaigh, le do thoil, sonraí gach suine a bheidh
ina chónaí sa teach:

Ainm

Uimh. PSP

Dáta
Breithe

Gaol leis an
Iarratasóir

Fostóir

Ioncam
Comhlán sa
tSeachtain

Ioncam
Glan sa
tSeachtain

•

I gcás teaghlach atá ag glacadh le tairiscint ar thionóntacht, ní mór fianaise ar ioncam seachtainiúil reatha gach duine
a ndéantar tagairt dó thuas a chur leis an bhfoirm seo nuair is cuí (.i. duillín pá reatha, deimhniú ón Roinn Coimirce
Sóisialaí, cuntais iniúchta maidir le daoine féinfhostaithe, srl).

•

Maidir le haon duine os cionn 18 mbliana déag d’aois atá fós ag freastal ar oideachas lánaimseartha beidh gá
cruthúnas air sin a chur isteach.

•

Tabhair ar aird, le do thoil, mura dtugtar cúis bhailí le diúltú an chomhaontaithe, forchoimeádann Comhairle Contae
Shligigh an ceart a bhreithniú go bhfuil a ceanglais comhlíonta aici chun tithíocht chuí a sholáthar faoi Achtanna na
dTithe.

•

I gcás ina ndiúltaíonn teaghlach dhá (2) thairiscint réasúnacha ar leithdháileadh áiteanna cónaithe difriúla taobh istigh
de thréimhse 12 mhí, ní bhreithneoidh aon Údarás Tithíochta an líon tí sin, ar feadh tréimhse bliana dar tús dáta an
dara diúltaithe, chun áit chónaithe a leithdháileadh orthu.

Dearbhaím go bhfuil an fhaisnéis thuas fíor agus cruinn.
Sínithe:

(i) ___________________________ (ii) __________________________

Priontáil d’Ainm:
Dáta:

(i) ___________________________ (ii) __________________________

______/______/______
Athbhreithniú: 004

