
P Á L Y Á Z A T  
 

ö n k o r m á n y z a t i  b é r l a k á s  i g é n y l é s é h e z  
 

 
 

Igényl� adatai: 

név:    …………………………………………………………………. 

születési név:    …………………………………………………………………. 

születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

anyja neve:   …………………………………………………………………. 

lakcím:    …………………………………………………………………. 

adóazonosító jel:   …………………………………………………………………. 

telefonszám, e-mail cím: …………………………………………………………………. 
 

Jelenlegi lakcímén milyen min�ségben lakik:  

  tulajdonos        bérl�     egyéb ………………………….. 
 

A jelenleg használt lakás: 

szobaszáma  ………………………. 

komfortozata  ………………………. 

állapota:  ………………………. 
 

Tartásában lév� kiskorú gyermek adatai: 
 

1. Születési név:   …………………………………………………………………. 

  Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

2. Születési név:   …………………………………………………………………. 

  Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

3. Születési név:   …………………………………………………………………. 

Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

 

Fogyatékos gyermeket nevel-e, ha igen adatai: 
 

Születési név:   …………………………………………………………………. 

Születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

 

Igényl� munkahelyének neve, címe:   

beosztása, munkaköre: …………………………………………………………………. 

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: …...…………………………………………………. 

utolsó 12 hónap nettó átlagkeresete: …………………………………………………………. 

iskolai végzettsége:  …………………………………………………………………. 

vagyoni helyzete  …………………………………………………………………. 



Igényl�vel együtt költöz� személy adatai: 
 

         házastárs  házasságkötés ideje: ……………            élettárs              egyéb …………………… 
 

Adatai: 

név:    …………………………………………………………………. 

születési név:    …………………………………………………………………. 

születési hely, id�:  …………………………………………………………………. 

anyja neve:   …………………………………………………………………. 

lakcím:    …………………………………………………………………. 

adóazonosító jel:   …………………………………………………………………. 

telefonszám, e-mail cím: …………………………………………………………………. 

 

 

Munkahely neve, címe:  …………………………………………………………………. 

 

beosztása, munkaköre: …………………………………………………………………. 

jelenlegi munkahelyén belépés dátuma: ……………………………………………………… 

utolsó 12 hónap nettó átlagkeresete:  …………………………………………………………. 

iskolai végzettsége:  …………………………………………………………………. 

vagyoni helyzete  …………………………………………………………………. 

   

A család egyéb forrásból származó jövedelme az utolsó 12 hónapot figyelembe véve:  

………………………………………………………………….……………………………….. Ft/hó 
 

A pályázott lakás típusa: 

   Szolgálati jogviszony alapú    Szociális alapú 
 

 

A pályázott lakás pontos megjelölése: 

els� helyen:    …………………………………………………………………. 

második helyen:   …………………………………………………………………. 

harmadik helyen:  …………………………………………………………………. 

 

 

Saját tulajdonú lakáshoz jutáshoz: 

el�takarékossággal rendelkezem     el�takarékossággal nem rendelkezem  

építési telekkel rendelkezem     építési telekkel nem rendelkezem  

lakásépítés, vásárlás folyamatban van              lakásépítés, vásárlás nincs folyamatban 

 



 

Mennyi id� múlva vállalja a saját lakásba költözést?   ……………………………  év, hónap, nap 

 

(A nyilatkozatban foglaltakat okirattal kell igazolni!) 

 

 

 

Nyilatkozom, hogy velem szemben kiírásban foglalt alábbi kizáró okok nem állnak fenn: 
„kizáró okok: 

 

1. 1 évnél rövidebb ideje lakik és van bejelentett lakása a városban (csak szociális alapú bérletnél) 

2. a bérleti szerz�dés megkötésének id�pontjában kiskorú  

3. a lakásbérleti jogról 1980. január 1-e után pénzbeni térítés ellenében, vagy hozzátartozója javára 

lemondott, tekintet nélkül arra, hogy a lakásnak ki volt a bérbeadója 

4. jogellenesen költözött be -10 éven belül- bármilyen lakásba 

5. akinek lakásbérleti jogviszonya bírósági ítélet alapján sz�nt meg, az ítélet joger�re emelkedését�l 

számított 5. évig.” 

 
 

Nyilatkozom, hogy a pályázatban valós adatokat közöltem. Jelen dokumentum aláírásával és 

benyújtásával egyidej�leg a személyes adataim Önkormányzat általi kezeléséhez 

hozzájárulok, tudomásul veszem továbbá, hogy az adatokat környezettanulmány készítésével 

ellen�rzik és valótlan adatok közlése esetén a pályázat érvénytelen, a további pályázati 

eljárásból kizárt. 

 

 

 

 

 

Mórahalom, ………………… 

 

 

 

 

 

Igényl� aláírása:     ………………………………………… 

 

 

 

Igényl�vel együtt költöz� személy aláírása: …………………………………………. 


