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P Á L Y Á Z A T  
a szociális helyzet alapján történő bérleti jog elnyerésére 

 

 

Izsófalva, Izsó M. u. 129. 1/2. SZÁMÚ BÉRLAKÁSRA 

 

 

I. A pályázó adatai: 

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

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

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

Születési helye: ……………………………………. Születési ideje: …………………………. 

Telefonszáma: ………………………………………………………………………………….. 

 

Lakóhelye: ……………………………………………………………………………………… 

Lakóhely bejelentésének ideje: ………………………………………………………………… 

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………….. 

Tartózkodási hely bejelentésének ideje: ………………………………………………………... 

Mióta él életvitelszerűen Izsófalván:…………………………………………………………… 

 

Rendelkezik-e önálló lakással*:  igen   nem 

 ha igen, milyen jogcímen*:  tulajdonos haszonélvező  bérlő 

 ha nem, milyen jogcímen lakáshasználó*:   családtag albérlő   

      szívességi lakáshasználó egyéb:___________ 

 

Milyen komfortfokozatú lakásban él*: 

összkomfortos  komfortos félkomfortos    komfort nélküli szükséglakás 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
* Kérjük a megfelelő választ aláhúzással jelezni. 
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II. Pályázóval életvitelszerűen együtt lakó, együtt költöző közeli hozzátartozók, 

jövedelmi viszonyok: 

Sor- 

szám 

Név Születési 

idő 

Anyja neve Családi  

kapcsolat 

Havi nettó 

jövedelem (Ft) 

    pályázó  

    házastárs/ 

élettárs 

 

      

      

      

      

      

      

Összesen:  

Egy főre jutó havi nettó jövedelem   

 

 

 

III. Pályázó és a vele együtt költözni kívánók vagyoni helyzete: 

A. Ingatlanok 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: …………….. város/község 

……………………….  út/utca …………- hsz. alapterülete: ………….  m
2

, tulajdoni hányad:…………….., a 

szerzés ideje:  …………………év 

Becsült forgalmi érték:* ……………………………..,- Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)  

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ……………. város/község 

.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m
2

, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés 

ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése 

(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ………..................... címe: 

...................................... város/község………………….út/utca ……..... hsz. alapterülete: ………. m
2

, tulajdoni 

hányad: …....., a szerzés ideje: …………………… év 

Becsült forgalmi érték:* ............................. Ft 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: zártkerti szőlő erdő címe: ……………… 

város/község ………………. út/utca ……. hsz. alapterülete: ………. m
2

, tulajdoni hányad: …….., a szerzés 

ideje: …………  év 

Becsült forgalmi érték:* ………………………. Ft  
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B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű: ' 

a) személygépkocsi: ------------ típus, …………………..rendszám 

a szerzés ideje: …………………év  

Becsült forgalmi érték:** ………………………… Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: …………………………….. típus .................. rendszám 

a szerzés ideje: ............................................................. 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

 

 

IV. Nyilatkozatok 

Önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlője voltam*:  igen   nem 

                 (…….. év ………………..hó ….. naptól ……. év ………………hó …….napig) 

Jogcíme megszűnt*: felmondással  megállapodással határozattal 

 bírósági ítélettel egyéb:______________________ 

Lakbértartozása, közműdíj-tartozása van*:   igen   nem 

Ha igen: jogcíme, esedékessége és összege:……………………………………………………. 

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

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

Bérlakásról vagy állami tulajdonú bérlakásról pénzbeni térítés ellenében lemondtam, vagy 

önkormányzati bérlakást a törvény alapján kedvezményesen megvásároltam*:    igen nem 

 

A pályázónak, vagy vele együtt költöző családtagjai tulajdonában, haszonélvezetében lakás 

van, vagy lakásra – albérlet kivételével – bérleti jogviszonya áll fenn*:  igen nem 

 

Pályázat indoklása: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Anyagi és büntetőjogi felelősségem 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 

személyes adataim kezeléséhez. 

 

 

Kelt:……………………., 2021. …………………… 

 

  

       ……………………………….. 

        pályázó aláírása 

 

 

Nagykorú együttköltözők aláírása: ……………………………………...................................... 

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

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


