
Pályázati adatlap 
 

lakás bérleti jogának elnyerésére  
 

Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. 

Amennyiben a pályázat hiányosan kerül kitöltésre, vagy az igazolások nem kerülnek 

csatolásra, a pályázat nem bírálható el. 

 

Pusztamonostor Községi Önkormányzat felelősséget vállal arra nézve, hogy az alábbi 

adatokat harmadik személynek – Pályázó tudta és kifejezett beleegyezése nélkül – nem 

szolgáltatja ki, valamint az adatkezelés során az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően jár el. 

 

1.)  A pályázott lakás címe:  
 

1.  Pusztamonostor, Szabadság út 111/B önkormányzati lakás 

  

2.) Pályázó neve: ................................................................. 

 

- születési név: ................................................................. 

 

- állampolgárság: ................................................................. 

 

- születési hely, idő: …............................................................. 

 

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

  

- családi állapota:  házas, elvált, egyedülálló, élettársi 

      (megfelelő aláhúzandó)  kapcsolatban él, özvegy  

  

- foglalkozása: ................................................................. 

 

- munkahelye: ................................................................. 

 

- állandó bejelentett lakóhelye:  …............................................................. 

 

- tartózkodási helye: ………………………………………....... 

(szem.ig. vagy egyéb okirat alapján,   

bejelentési dátum megjelölésével) ………………………………………....... 

 

-    telefonszám: …………………………………………... 
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3.) Pályázó házastársának/élettársának adatai: 

 

kérjük aláhúzással jelezni, hogy kívánják-e az elnyert lakást bérlőtársi jogviszonyban 

bérelni:   igen   nem  

 

- név:       …............................................................. 

 

- születési név:       ................................................................. 

 

- állampolgársága: ................................................................. 

 

- születési hely, idő: …............................................................. 

 

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

  

- családi állapota:       házas, elvált, egyedülálló, élettársi 

       (megfelelő aláhúzandó) kapcsolatban él, özvegy 

  

- foglalkozása: ................................................................. 

 

- munkahelye: ................................................................. 

 

- állandó bejelentett lakóhelye:  …............................................................. 

 

-  tartózkodási helye: ………………………………………....... 

(szem.ig. vagy egyéb okirat alapján,   

bejelentési dátum megjelölésével) ……………………………………..…..... 

 

-    telefonszám: ………………………………………..…. 
 

4.) A pályázó háztartásában élő és vele együtt költöző személyek: 

 (a pályázati kiírás napjának ténye szerint) 

 

Név Születési idő Rokonsági fok Foglalkozás 

 

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

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

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

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

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

................................ ................................ ................................ ................................ 
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5.) Pályázó és a vele együtt költöző személyek jövedelmi viszonyai: 

 

 a.) pályázó havi nettó jövedelme:  ................................... 
  

 b.) házastársának (élettársának) havi nettó jövedelme:   .................................... 
  

 c.) kereső családtag havi nettó jövedelme: ................................... 
  

 d.) a család egyéb jövedelme: /családi pótlék stb./ ................................... 
  

  

 Család létszáma (fő):  ................................... 

 

 Család havi összes nettó jövedelme:   .................................... 

 

 Egy főre jutó havi nettó jövedelme:   .................................... 

 

 

6.) A pályázó és családjának vagyoni viszonyai: 

 A család ingatlan tulajdonainak felsorolása (résztulajdon is), illetve ha a pályázat 

időpontjától számított öt éven belül azt elidegenítették /cím és forgalmi érték 

meghatározásával/: 

 

- ház: ……….…........................................................................................................  

- üdülő, üdülő ingatlan: ……. .................................................................................... 

- lakás: ………............................................................................................................. 

- építési telek: ……….................................................................................................. 

 - egyéb ingatlan: (zártkert, szántó, stb.)……………………………………………… 

 

7.) Jelenlegi lakáskörülményei: 
 (ahol ténylegesen /családjával/ életvitelszerűen él) 

 

 Lakás címe:    ............................................................................................................... 

 

 Lakás tulajdonosának megnevezése:…….…………………………………………… 

 

 Lakáshasználat jogcíme (megfelelő aláhúzandó):  

  

 bérlő     szívességi lakáshasználó     haszonélvezeti jog     családtag     hajléktalan 

  

 Egyéb: ................................................................................. 

 

 Lakás szobaszáma, alapterülete:    ..........................……………. 

 

 Ebből a pályázó (és családja) által használt szobák száma: .............. 

 

 



4 

 

8.)  Egyéb, a jelenlegi lakáskörülmények szempontjából releváns tények, amelyek közlését 

pályázó lényegesnek ítéli: 

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

9.)  Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ország területén beköltözhető 

lakás tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával, valamint önkormányzati lakás 

bérleti jogával nem rendelkezem, továbbá a szociális helyzet alapján történő bérbeadás 

feltételeinek megfelelek. 

 

10.) Nyilatkozom, hogy a kiírt pályázat feltételeit elfogadom, a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, és tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a pályázatból való 

kizárást eredményezi. 

 

 

Pusztamonostor, 2022. év ……………………… hó ………. nap. 

 

Jelen pályázati adatlap aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Jászfényszarui 

Közös Önkormányzati Hivatal Pusztamonostori Kirendeltsége helyszíni szemle során 

meggyőződjön az általam szolgáltatott adatok valódiságáról: 

 

 

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

        Pályázó saját kezű aláírása                Házastárs (élettárs) aláírása 

 

 

Csatolva a következő mellékletek: 

 
1. Jelenlegi lakhatási jogcímének igazolása (bérleti/albérleti szerződés, befogadó nyilatkozat)  

2. Pályázóval együtt költöző gyermekeinek születési anyakönyvi kivonata, 

3. Lakcímet igazoló hatósági igazolványok másolata, 

4. Regisztrált álláskereső esetén erről szóló igazolás. 

 


