
PÁLYÁZATI ADATLAP 

szociális helyzet alapján történő szociális bérlakás bérbeadásához 

F I G Y E L E M !

A pályázat elbírálásakor kizárólag ezen adatlapon meghatározott módon igazolt körülmények

vehetők figyelembe!

A pályázat – az egyéb feltételek teljesülése esetén - kizárólag abban az esetben tekinthető

érvényesnek, ha azt hiánytalanul kitöltött adatlapon nyújtották be!

A pályázatot valamennyi melléklettel együtt a Devecseri Polgármesteri Hivatalnál

(Devecser, Deák tér 1.) kell 1 eredeti példányban benyújtani!

A megpályázott lakás címe: ……………………………………………………………...........

Pályázó neve: ……………………………………………………………………………..........

Pályázó lakóhelye: ………………………………………………………………………..........

I. A pályázó személyes adatai

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

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

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

Születési hely:………………………………………………………………………………...... 

Születési idő:………………………………………………………………………………........

Családi állapot (a megfelelőt kérjük aláhúzni): egyedülálló1   házas/ élettársi viszonyban él  

Lakóhely: ……………………………………………………………………………………....

Tartózkodási hely: …………………………………………………………………………......

Lakóhely/Tartózkodási hely bejelentkezésének időpontja:.....................................................

Életvitelszerű itt tartózkodik: 

(a megfelelőlét kérjük aláhúzni)                             igen nem

1 Egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve,
ha élettársa van.



Állampolgárság: …………………………………………………………………………….....

Telefonszám: ……………………………………………………………………………….......

A pályázó önkormányzati bérlakásban lakik-e:

(a megfelelőt kérjük aláhúzni):                                                     igen                              nem

II. A pályázóval együtt költözők adatai

A pályázóval együtt költözők száma (a pályázót ide nem számítva):.……...........................…

A pályázóval együtt költöző kiskorúak száma:…………………………………….............

ADATOK

Név Születési hely, idő Foglalkozás Pályázóval való rokoni
kapcsolat



III. Jövedelmi adatok

Figyelem! A megjelölt jövedelem kizárólag akkor vehető figyelembe a pályázat elbírálása
során, ha azt     hitelt     érdemlően     igazolják!)

Név Jövedelem típusa2 Havi nettó jövedelem összege
(Ft-ban)3

Havi összjövedelem ----------------------------

Egy főre jutó havi
jövedelem

----------------------------

2Jövedelem  típusa  pl.:  munkabér,  nyugellátás,  családi  pótlék,  GYES,  GYED,  tartásdíj,
fogyatékossági támogatás, ápolási díj, rendszeres szociális segély stb.
3 a) a  havi  rendszerességgel  járó -  nem vállalkozásból  származó -  jövedelem esetén a  pályázat
benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a pályázat benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy
a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek,
a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.



IV.  Az együtt költözők vagyoni adatai

(amennyiben az együtt költözők nem rendelkeznek vagyonnal, a vagyonnyilatkozatot át kell
húzni!)

Ingatlanok

1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ...................................……………………………. 

város/község ....…........................................... út/utca .....….... hsz., alapterülete: .............. m2, 

tulajdoni hányad: ............................. a szerzés ideje: ................................ év. 

Forgalmi érték: :................................... Ft.

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ...............................……………………………. 

város/község ....…........................................... út/utca .....….... hsz., alapterülete: .............. m2, 

tulajdoni hányad: ............................. a szerzés ideje: ................................ év. 

Forgalmi érték: :................................... Ft.

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése (zártkerti építmény,
műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

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

címe:.......................................................város/község..................................út/utca............. hsz., 

alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a szerzés ideje: .............. év.

Forgalmi érték: .................. ………….Ft. 

4. Termőföldtulajdon megnevezése:……................................................ 

címe:……..................................… város/község …...................................... út/utca .......... hsz., 

alapterülete: ............m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: ............. év. 

Forgalmi érték: ............................. Ft.



V. Nyilatkozatok

1. A pályázó önhibáján kívül lakhatás nélkül maradt egyedülálló szülő vagy gyám gyermekkel,
gyermekekkel (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

igen                                          nem

2. A pályázó tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos személy tartásáról gondoskodik (a megfelelőt
kérjük aláhúzni)

igen                                          nem

3. A pályázó jelenlegi lakásának használati jogcíme (a megfelelőt kérjük aláhúzni)

tulajdonos, bérlő, bérlőtárs, társbérlő,  családtag, szívességi lakáshasználó, albérlő, jogcím nélküli
lakáshasználó

Hozzájárulok,  hogy  a  pályázat  során  megadott  valamennyi  személyes  adatot  a  Devecseri
Polgármesteri Hivatal a pályázati eljárásban kezelje.

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  pályázat  során  megadott  adatok,  a
vagyonnyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul  veszem,  hogy a  vonatkozó  jogszabály  értelmében,  amennyiben  a  pályázó  valótlan
adatot közöl, vagy a döntéshozót bármilyen módon megtéveszti, a bérlőkijelölést vissza kell vonni,
vagy a már megkötött bérleti szerződést fel kell mondani.

Devecser, ………………………………..

                           …………………………………….
        pályázó aláírása



A pályázathoz kötelezően mellékelendő dokumentumok

1.  A pályázó  és  a  vele  együtt  költözők  jövedelemigazolása  (pl.:  munkáltató  által  cégszerűen
kiállított  igazolás,  folyósító  szerv  igazolása,  nyugdíjszelvény,  folyószámla-kivonat,  vállalkozó
esetében a pályázat benyújtását megelőző adóbevallás, valamint – az adóbevallással nem érintett
időszakra nézve nyilatkozat).

2. Igazolás a közüzemi szolgáltatóktól, hogy a pályázó közüzemi díj hátralékkal nem rendelkezik,
vagy az utolsó két havi közüzemi díjbefizetés igazolása.

3.  Amennyiben  a  pályázó  közüzemi  díj  hátralékkal  rendelkezik  a  részletfizetést  engedélyező
megállapodás, valamint a törlesztőrészlet fizetésének igazolása.

4. Amennyiben a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája
által  kiállított  igazolás  arról,  hogy  a  pályázó  nem rendelkezik  lakbérhátralékkal,  közüzemi  díj
hátralékkal.

5. Amennyiben a pályázó albérletben lakik, a főbérlő nyilatkozata, hogy a pályázó nem rendelkezik
lakbérhátralékkal, közüzemi díj hátralékkal.

6. Amennyiben a pályázó gyámolt gyermekkel, gyermekekkel együtt költöző gyám, csatolni kell a
gyámrendelés tárgyában hozott gyámhivatali határozatot.

7. Amennyiben a pályázó szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakásra nyújt be
kérelmet  és  életvitelszerűen  tartózkodik  a  Devecser  1.  vagy  2.  szegregátumban,  lakcímkártya
hiányában a jegyző igazolása az ott tartózkodásról.

8. Amennyiben a pályázó szegregációt csökkentő céllal üzemeltetett szociális bérlakásra nyújt be

kérelmet igazolás az 1 éves együttműködésről.


