
A pályázott lakás címe:  

Családi állapota:

tulajdonos

tulajdonos

5. VI. kerület Önkormányzata tulajdonában álló lakás bérlője, vagy bérlőtársa nem igen

   

lakható

Anyja neve: 

élettársi kapcsolatban él

vizes, salétromos, penészes

E-mail címe:

bérlő

VI. kerületi szociális 

intézmény lakója

egyedülálló*

Születési helye, ideje:

Bejelentkezés dátuma: 

szívességi 

lakáshasználó

albérlő

VI. kerületi szociális 

intézmény lakója

3. Állandó lakcíme:

házas

Lakáshasználat jogcíme:

családtag
szívességi 

lakáshasználó

felújított rossz, felújítandóműszaki állapota:

Telefonszáma: 

2. Foglalkozása:

Munkáltató neve, címe:

Munkaviszony kezdete:

Amennyiben VI. kerület Önkormányzatától bérelt lakás bérlője, vagy bérlőtársa, akkor annak

címe:

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

albérlő

pályázó munkáltatói igazolása

anyakönyvi kivonat(ok) (születési/házassági/ halotti)

Neve:

Születési neve:

Bejelentkezés dátuma: 

bérlő

Lakáshasználat jogcíme

4. Tartózkodási helye:

családtag

PÁLYÁZATI ADATLAP
HELYI KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁRA

 2020.október 29. és 2020. november 12. KÖZÖTT MEGHIRDETETT LAKÁSPÁLYÁZATHOZ

lakhatás igazolása (albérleti szerződés, szívességi lakáshasználatról nyilatkozat)

HIVATAL TÖLTI KI! A hivatal a pályázati adatlap benyújtásához az alábbi iratok meglétét vizsgálja.

vagyonnyilatkozat(ok)

 I. A pályázó 

1. Adatai:

személyi igazolvány(ok) másolata

lakcímkártya(k) másolata

igen nem részben

pályázó munkáltatójának kötelezettségvállalása

jövedelmi igazolás(ok)

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 12. 16.00 óra.
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Alkalmi munkából származó jövedelem

(a pályázó és az együttköltözők havi nettó jövedelme összeadva)

(az együttköltözők havi nettó összjövedelme elosztva az együttköltözők 

számával)

Önkormányzat, járási hivatal és az állami 

foglalkoztatási szerv által folyósított 

rendszeres pénzbeli ellátások

Név Születési hely, idő Rokoni kapcsolata a pályázóval

6. Pályázóval együttköltözők* adatai:

Együttköltőző kiskorúak száma: 

Pályázó havi nettó 

jövedelme

(Ft)

Együttköltözők havi nettó összjövedelme: 

Nyugellátás, megváltozott munka-

képességű személyek ellátásai, korhatár 

előtti ellátás, szolgálati járandóság

Társas és egyéni vállalkozásból, 

őstermelői illetve szellemi és más önálló 

tevékenységből származó jövedelem 

Egyéb jövedelem (tartásdíj, ösztöndíj, 

értékpapírból származó jövedelem)

A gyermek ellátásához és gondozásához 

kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, 

árvaellátás)

A jövedelem típusai

További 

együttköltözők havi 

nettó jövedelme (Ft)

Munkaviszonyból, 

munkavégzésre/foglalkoztatásra 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem, táppénz

További 

együttköltözők havi 

nettó jövedelme (Ft)

fő

II. Pályázó és az együttköltözők* jövedelme:

Együttköltöző 

házastárs/élettárs 

havi nettó  jövedelme 

(Ft)

,-Ft

Egy főre eső havi nettó jövedelem: 

* együttköltözők lehetnek: a pályázó házastársa/élettársa, gyermeke, együttköltöző gyermekének gyermeke

,-Ft
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nyilatkozom, hogy 

címen lakom    óta.

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

év hó nap

1.

2. a pályázó és a vele együttköltöző személyek személyi azonosító és lakcímkártyája minkét oldalának másolatát

3. a pályázó és a vele együttköltöző személyek vagyoni helyzetének igazolására az erre a célra rendszeresített "Vagyonnyilatkozat". 

c. formanyomtatványt kitöltve és aláírva

(A pályázati adatlaphoz tartozó nyomtatványokat szíveskedjen annyi példányban lemásolni, ahány személy részéről szükséges azokat 

benyújtani.)

pályázati nyertességem esetén vállalom a jövedelmi, vagyoni körülményekhez igazodó; vagy szociális, vagy költség-, vagy piaci 

alapú bérleti díj, továbbá piaci bérletre való jogosultságom esetén a szerződés megkötésekor a piaci bérleti díj háromszoros 

összegével megegyező óvadék megfizetését.

Nyilatkozom továbbá, hogy

Tudomásul veszem, hogy

amennyiben nem a Budapest Főváros IV. kerület Terézváros Önkormányzata költségvetési szerveihez tartozó szociális, 

egészségügyi, köznevelési intézmény valamelyikével, illetőleg a Terézváros Önkormányzata közigazgatási területén található 

közoktatási feladatokat ellátó intézmény egyikével állok legalább 1 éve határozatlan idejű közszolgálati, közalkalmazotti, vagy 

foglalkoztatásra irányuló más jogviszonyban, pályázatom érvénytelen.

− "Jövedelemigazolás" c. formanyomtatvány(oka)t a munkáltató által kitöltve és cégszerűen aláírva

 − munkáltatója által kitöltött és cégszerűen aláírt "Munkáltatói igazolás" és "Munkáltatói kötelezettségvállalás" c. 

formanyomtatványokat

A pályázati adatlap valamint a nyilatkozat aláírás és dátum hiányában érvénytelen!

Mellékelni kell a pályázati adatlap kitöltési tájékoztatójában részletezetteket, valamint az adatlaphoz tartozó 

formanyomtatványokat, melyek a következőek:

a pályázó

a pályázó és a vele együttköltöző személyek jövedelmének igazolására, többek között 

− "Nyilatkozat alkalmi munkáról" c. formanyomtatványt a nyilatkozó által kitöltve és aláírva (Csak abban az esetben kell mellékelni, 

amennyiben az együttköltözők között van olyan személy, aki alkalmi munkából él! )

Budapest,

amennyiben a bérlet időtartama alatt a bérlői karbantartásra vonatkozó kötelezettségeimnek nem tettem eleget, a lakás átadása és a 

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. által történt rendbehozatalát követően vállalom a bérlőre tartozó munkálatok költségének 

megfizetését. 

pályázó aláírása

pályázat útján történő elhelyezésemet követően a VI. kerület Önkormányzatától bérelt lakást tiszta, beköltözhető, rendeltetésszerű 

használatra alkalmas állapotban adom át a Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. részére.

amennyiben hamis vagy hamisított (vagy annak látszó) dokumentumot vagy nyilatkozatot  szolgáltatatok, vagy az adatok  

elhallgatásával az Önkormányzatot megtévesztem, pályázatom érvénytelen.

nyilatkozom, hogy

Nyilatkozat VI. kerületi önkormányzati tulajdonú lakás leadása esetén 

pályázatom az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló 

15/2006 (III.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete szerinti adattartalommal rendelkező szempontrendszer alapján 

kerül feldolgozásra és elbírálásra.

Alulírott

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően a kérelem 

elbírálásához szükséges mértékig hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.

pályázatom érvénytelen, amennyiben én, valamint a velem együttköltözőként feltüntetett személyek több lakás bérbevételére nyújtunk 

be pályázatot.

a pályázati adatlap benyújtását követően, de a pályázat lezárását (a pályázati adatlap benyújtásának határidejét) követő 15 

munkanapon belül egy alkalommal van lehetőségem hiánypótlásra. Amennyiben ezen idő alatt a mellékletként felsorolt és a 

továbbiakban esetlegesen szükségessé váló iratokat a megadott határidőig nem, vagy hiányosan nyújtom be, pályázatom érvénytelen.

hozzájárulok, hogy a jelen adatlapon közölt adatok valódiságát minden tekintetben ellenőrizhessék. 

a lakáspályázatról szóló kiírást elolvastam, és megértettem, a feltételeket elfogadom. 

hozzájárulok az általam megadott adatok helyszínen történő esetleges ellenőrzéséhez. 

ténylegesen, életvitelszerűen az 

a pályázati adatlap valamint a nyilatkozat aláírás és dátum hiányában érvénytelen.

Alulírott

III. A pályázó nyilatkozatai
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