
P Á L Y Á Z A T  

a szociális helyzet alapján történő bérleti jog elnyerésére 

 

Jánossomorja, ………………………u………..sz. alatti bérlakásra 

I. A pályázó adatai: 

1. Név:…………………………………………………………………………………………. 

2. Leánykori név: ……………………………………………………………………………… 

3. Anyja neve:………………………………………………………………………………….. 

4. Születési helye:……………………………………………………………………………… 

5. Születési ideje:………………………………………………………………………………. 

6. Állandó bejelentkezés időpontja és a lakás címe: 

 ………………………………………………………………………………………………. 

 

 (Jánossomorjai lakóhelyet a személyi igazolvány, lakcímigazolvány fénymásolatával kell 

igazolni!) 

7. Amennyiben nem a lakóhelyén tartózkodik, elérhetőségi címe: 

 ……………………………………………………………………………………………..... 

8. Munkahely megnevezése:………………………………………………............................... 

9. Munkaviszonyának kezdete:………………………………………………………………... 

10. Mióta él Jánossomorján 

.......................................................................................................................................................

          

11. Rendelkezik-e önálló lakással: igen nem (megfelelő rész aláhúzandó) 

-ha igen, milyen jogcímen: tulajdonosi, haszonélvező, 

egyéb……………………………………… 

 

12. Milyen komfortfokozatú lakásban él: 

összkomfortos, komfortost, félkomfortos, komfort nélküli, szükséglakás (megfelelő rész 

aláhúzandó) 

13. A lakás összterülete:………………….m2, életvitelszerűen……………fő él a lakásban. 

14. Szobák száma:……………db 

 

15. Hány önálló külön háztartásban élő család tartózkodik a lakásban: ………………család 



16. A pályázóra és a vele költözőkre ……….m2 önálló lakrész jut. 

  

A pályázóval együtt költözők adatai: 

 

 Név 

 

 

Születési 

hely, idő 

Anyja neve Családi 

kapcsolat 

Havi nettó 

jövedelem 

Egyéb 

jövedelem1 

1.  

 

  igénylő   

2.  

 

  házastárs   

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

6.  

 

     

7.  

 

     

 

összesen: 

  

1 főre jutó nettó átlagkereset: 

 

  

(Mindenfajta jövedelem esetében az erről szóló keresetigazolásokat mellékelni kell! 

Ennek elmulasztása esetén a pályázat érvénytelen!) 

 

Az igénylő és a vele együtt lakók egészségi állapota: 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

(Betegség esetén az erről szóló orvosi igazolásokat mellékelni kell! Ennek elmulasztása 

esetén pályázat érvénytelen!) 

 

 

                                                           
1 családi pótlék, rendszeres gyermekvédelmi támogatás, GYES, GYED, nyugdíj, gyermektartásdíj 
 



Vagyoni helyzet 

 

1.Ingatlanvagyon megnevezése:………………………………………….................................... 

 

Helyrajzi száma:…………………………..Értéke:…………………………………………...Ft 

 

A szokásos életszükségleti és berendezési tárgyakon felüli jelentősebb ingó vagyon: 

………………………………………………………………………………………………....... 

 

2. Gépkocsi típusa:……………………………………..   Értéke:…………………………...Ft 

Nyilatkozat 

1. Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlője voltam:   igen nem (megfelelő rész aláhúzandó) 

amennyiben igen:………………………………-tól……………………………………….-ig 

2. jogcíme megszűnt: felmondással, megállapodással, határozattal, bírósági ítélettel 

(megfelelő rész aláhúzandó) 

3. Másik lakásügyi hatóságnál lakásigénylést nyújtottak-e be: igen  nem (megfelelő rész 

aláhúzandó) 

Ha igen, hol és mikor nyújtott be kérelmet:……………………………………………………..

   

Kérelem rövid indoklása: 

 

 

 

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentem, hogy az adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése, a hatóság 

félrevezetése büntetendő cselekmény és a vonatkozó lakásügyi jogszabályokban 

meghatározott következményeket vonja maga után. A kiírt pályázati feltételeket 

elfogadom. Hozzájárulok adataim kezeléséhez, amennyiben elnyerem a pályázatot. 

 

Jánossomorja, 20…………………… 

…………………………………. 

                                                                                                              pályázó aláírása 


