BÉRLAKÁS PÁLYÁZAT
1. A pályázó adatai:
Név: ______________________________________________________________________
Születési név: _______________________________________________________________
Anyja neve: _________________________________________________________________
Születési hely, idő: ________________________________________
Bejelentett lakóhelye: Szentlőrinc, _____________________ utca ____ szám ___ em. ___ajtó
Bejelentkezés ideje: _____________________________
Bejelentett tartózkodási helye: Szentlőrinc, __________________utca ____szám __em. _ajtó
Bejelentkezés ideje: _____________________________
Adószáma: _____________________________TAJszáma:____________________________
Gyermekeinek száma: : _____________________________
Gyermeke(i)m az alábbi oktatási-nevelési intézmény tanulója/tanulói: ___________________
Állampolgársága: ____________________________________
Családi állapota:
egyedülálló
házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt
házastársától külön élő
elvált
özvegy

(a megfelelő rész aláhúzandó!)

A megpályázott lakás címe:____________________________________
2. A kérelmezővel együtt költözni kívánó személyek:
Név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:
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Rokoni kapcsolata a
kérelmezővel:

3. A kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított nettó jövedelmek részletes
adatai:
Jövedelmi adatok: a kérelemhez mellékelni kell a jövedelmek valódiságát igazoló iratokat,
amelyek nem régiebbiek 30 napnál!
A jövedelmek
típusai
1.Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem
és táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
3. Rendszeres
pénzbeli ellátás
(FHT, RSZS,
ápolási díj,
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátás stb.)
4. Nyugellátás,
baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű
juttatás
5. Ingatlan, ingó
vagyon
értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából
származó jövedelem
6. A gyermek
ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások
(GYES, GYED.
GYET, családi
pótlék,
gyermektartásdíj
stb.)
7. Bérbeadásból
származó jövedelem
8. Egyéb (pl.
ösztöndíj)

Kérelmező
jövedelme

A kérelmező
házastársának,
élettársának
jövedelme

Összes jövedelem:
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A kérelmező
családjában élő
egyéb rokon
jövedelme

Összesen

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ……………........Ft/hó. (ügyintéző tölti ki!)
4. Kérelmező és hozzátartozói rendelkeznek-e valamely lakásra nézve tulajdonjoggal,
haszonélvezeti joggal, használati vagy bérleti joggal?
Nem
Igen
Ha igen, kérjük feltüntetni a személy nevét, a jogcímet és a lakás címét:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
6. A kérelmező jelenlegi lakhatási körülményei:
Jelenleg lakott lakás címe:
Alapterülete:
Komfortfokozata:
Szobák száma:
Lakók száma:
Lakáshasználat jogcíme:
7. Fejtse ki néhány mondatban, hogy miért szorul az önkormányzat segítségére?
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
A kérelem kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy az adataimat a Hatósági Osztály a kérelmem
elbírálásához kapcsolódóan felhasználja és nyilvántartsa, valamint, hogy azok hitelességének
ellenőrzése érdekében a személyi adatokat nyilvántartó hatóságokat megkeresse.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
hatáskört gyakorló szerv a NAV – hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága
útján – ellenőrizheti.
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a már megkötött bérleti szerződés
azonnali hatállyal felmondásra kerül.
Szentlőrinc, 20…… év ………………..hó ………… nap
…………………………………
kérelmező aláírása

…………………………………………
kérelmező házastársa/ élettársa
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NYILATKOZAT
Alulírott
1.
………………………………………….
(LAKÓHELY)

(NÉV)

………………………………….

2.
………………………………………….
(LAKÓHELY)

(NÉV)

………………………………….

3.
………………………………………….
(LAKÓHELY)

(NÉV)

………………………………….

4.
………………………………………….
(LAKÓHELY)

(NÉV)

………………………………….

szám alatti lakos(ok) büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom az alábbiakról:
1.
2.
3.
4.

másik lakáson tulajdonjogom vagy haszonélvezeti jogom nem áll fenn
másik önkormányzati lakáson bérleti jogom nem áll fenn
nem áll fenn adó vagy adók módjára behajtható köztartozásom
nincs ellenem folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának meg nem
fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban
kötött bármely szerződéséből eredő egyéb tartozásom nincs
5. nem költöztem be önkényes módon az önkormányzat tulajdonában lévő lakásba

Tudomásul veszem, hogy amennyiben valamely pont tekintetében az Önkormányzatot
megtévesztem, az Önkormányzat a bérleti szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani.
Szentlőrinc, 2021. ……………………………..
Tanú:
Név:
Lakóhely:
Aláírás:
Személyi igazolvány szám:

Tanú:
Név:
Lakóhely:
Aláírás:
Személyi igazolvány szám:

Aláírás(ok) helye:
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………...
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