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PÁLYÁZATI  

ADATLAP 

 
A Kiskunhalas Város Önkormányzatának tulajdonában álló 4 db költség 

alapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakás nyilvános pályázat 

útján történő bérbe adására 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiskunhalas, 2020. október 12. 
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I.  A PÁLYÁZÓ ÉS A VELE EGYÜTT KÖLTÖZŐ SZEMÉLYEK ADATAI:  

 

PÁLYÁZÓ HÁZASTÁRSA/ÉLETTÁRSA 

NÉV   

SZÜLETÉSI  

NÉV: 

  

SZÜLETÉSI 

HELY,IDŐ: 

  

ANYJA NEVE:   

CSALÁDI 

ÁLLAPOTA 

  

BEJELENTETT 

LAKCÍME: 

  

TARTÓZKODÁSI 

HELYE: 

  

LAKHATÁSÁNAK 

JOGCÍME: 

  

TELEFONSZÁMA/

MOBILSZÁMA 

  

FOGLALKOZÁSA   

MUNKÁLTATÓ   

 
II.A PÁLYÁZÓVAL EGYÜTT KÖLTÖZŐ TOVÁBBI SZEMÉLYEK ADATAI: 

 

1. Név1: ……………………………………………………..………………………………………….. 

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

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

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...……….. 

Lakcím (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..…………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
1 Szükség esetén bővíthető, lásd 1. sz. pótlap. 
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Munkáltató: …………………………………………………………………………………………….. 

Jövedelem: ……………………………………………………………………………………………… 

2. Név2:…………………………………………………..…………………………………………….. 

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

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

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...……….. 

Lakcím (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..…………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Munkáltató: …………………………………………………………………………………………….. 

Jövedelem: ……………………………………………………………………………………………… 

III. A MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT LAKÁS MEGJELÖLÉSE: 

 

ELSŐSORBAN megpályázni kívánt lakás pályázati hirdetményben szereplő sorszáma:________ 

pontos címe:______________________________________________________ 

 

Vállalt bérleti díjra tett ajánlat:_____________________________Ft/hó 

Vállalt egyösszegű befizetés (kaució)
3
: ______________________________ (minimum 3 havi 

bérleti díj mértéke)  

A bérleti jogviszony időtartamának megjelölése: _________________________________  

(meghatározott, legfeljebb 3 éves időtartamra) 

 

MÁSODSORBAN megpályázni kívánt lakás pályázati hirdetményben szereplő 

sorszáma:________ pontos címe:______________________________________________________ 

 

Vállalt bérleti díjra tett ajánlat:_____________________________Ft/hó 

Vállalt egyösszegű befizetés (kaució)
4
: ______________________________ (minimum 3 havi 

bérleti díj mértéke)  

A bérleti jogviszony időtartamának megjelölése: _________________________________  

(meghatározott, legfeljebb 3 éves időtartamra) 

 
HARHADSORBAN megpályázni kívánt lakás pályázati hirdetményben szereplő 

sorszáma:________pontos címe:______________________________________________________ 

 
Vállalt bérleti díjra tett ajánlat:_____________________________Ft/hó 

Vállalt egyösszegű befizetés (kaució)
5
: ______________________________ (minimum 3 havi 

bérleti díj mértéke)  

A bérleti jogviszony időtartamának megjelölése: _________________________________  

(meghatározott, legfeljebb 3 éves időtartamra) 

 

 
2 Szükség esetén bővíthető, lásd 1. sz. pótlap. 
3 A kaució mértékére adott ajánlat bírálati szempont! 
4 A kaució mértékére adott ajánlat bírálati szempont! 
5 A kaució mértékére adott ajánlat bírálati szempont! 
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Nyilatkozzuk, hogy a pályázati hirdetményben megjelölt valamennyi feltételt megismertük, azt 

ezen okirat aláírásával elfogadjuk, magunkra, valamint a velünk együtt költöző személyekre 

nézve kötelezőnek ismerjük el. Hozzájárulunk, hogy a jelen pályázati íven közölt adatok 

valódiságát minden tekintetben ellenőrizhessék, valamint ezen okirat aláírásával hozzájárulunk 

ahhoz, hogy a megadott személyes adatainkat a pályázati kiírással kapcsolatba kerülő szervek 

kezeljék, feldolgozzák, tárolják. Tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése, elhallgatása a 

pályázatból való kizárásunkat eredményezi. 

A pályázathoz mellékelem az alábbi iratokat:  

1. sz. melléklet: a pályázó és a vele együtt költözők eredeti jövedelemigazolásai (munkáltató tölti 

ki, a szükséges példányt az eredetiről másolni kell), 
2. sz. melléklet: a pályázó és a vele együtt költözők jövedelemnyilatkozatai,  

3. sz. melléklet: nyilatkozat arról, hogy a pályázat benyújtásakor pályázó és a vele együtt 

költözők nem rendelkeznek beköltözhető ingatlannal. A szükséges példányt az eredetiről 
másolni kell! Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott vagy kizárt gyermek esetén a 

törvényes képviselők által aláírt nyilatkozat szükséges. 

4. sz. melléklet: eredeti nyilatkozat valós adatok közléséről. Kiskorú vagy cselekvőképességében 
korlátozott vagy kizárt gyermek esetén a törvényes képviselők által aláírt nyilatkozat 

szükséges. 

5. sz. melléklet: eredeti nyilatkozat az egyösszegű befizetés vállalásáról  

6. sz. melléklet: eredeti nyilatkozat korábbi bérlői jogviszonyról  
7. sz. melléklet: személyes adatok kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat (a pályázótól, 

házastárstól, élettárstól, jövedelemmel rendelkező együttköltöző személyektől, kiskorú vagy 

cselekvőképességében korlátozott vagy kizárt gyermek esetén a törvényes képviselők által 
aláírt nyilatkozat szükséges) 

8. sz. melléklet: eredeti bankszámlakivonat vagy pénzintézeti igazolás a pályázat során vállalt 

egyösszegű befizetés fedezetének meglétéről (lakás elő takarékosság, vagy más jellegű 
megtakarítás fedezetként való felhasználása esetén a megtakarítást kezelő pénzintézet 

igazolása a pályázó rendelkezésére álló pénzösszegről, illetőleg annak kifizetésének 

határidejéről) 

9. sz. melléklet: az együtt költözők lakcímkártyájának és személyigazolványának fénymásolatai, 
az érintett személyek eredeti aláírásával hitelesítve (mindkét oldal). Kiskorú vagy 

cselekvőképességében korlátozott vagy kizárt gyermek esetén a törvényes képviselők által 

aláírt nyilatkozat szükséges. 
 

Kérjük, szíveskedjen/-ek a nyomtatvány mellékleteit figyelmesen elolvasni és aláírni! 

Házastársak és élettársak csak együtt pályázhatnak!  

Kiskunhalas, 2020. ………………………. 

 

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

A pályázó aláírása       Házastársa, élettársa aláírása 

 

Előttünk,  mint tanúk előtt:  

1.  Név: …………………………………………………………..  

Lakcím: ………………………………………………………….  

Szig.sz. :  ………………………………………………………..  

Aláírás:……………………………………………………………  
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2.  Név: …………………………………………………………..  

Lakcím: ………………………………………………………….  

Szig.sz. :  ………………………………………………………..  

Aláírás:……………………………………………………………  

 

 

1.  SZ. PÓTLAP  

 

A PÁLYÁZÓVAL EGYÜTT KÖLTÖZŐ TOVÁBBI SZEMÉLYEK ADATAI 

 
 

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

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

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

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...……….. 

Lakcím (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..…………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Munkáltató: …………………………………………………………………………………………….. 

Jövedelem: ……………………………………………………………………………………………… 

 

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

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

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

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………...……….. 

Lakcím (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..…………………………………………...………... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Tartózkodási hely (amennyiben eltér a pályázó lakcímétől): ..………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

Munkáltató: …………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

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

A pályázó aláírása       Házastársa, élettársa aláírása 

 


