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I.  A PÁLYÁZÓ ÉS –  AMENNYIBEN VAN –  HÁZASTÁRSA/ÉLETTÁRSA 

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 PÁLYÁZÓ JÖVEDELMÉRE VONATKOZÓ ADATOK 

 

Havi jövedelem összege (pl. munkabér, nyugdíj, vállalkozói bevétel, őstermelői bevétel, stb.) 
 

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

 

Pályázó által kapott egyéb juttatások havi összege……………………………………………………… 
 

Gyermekek utáni ellátások (pl. családi pótlék, gyermektartásdíj stb.) havi összege: 

 
…………………………………………………………………………………………………………… 
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III.A PÁLYÁZÓVAL EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐ, ÉS VELE JOGSZERŰEN EGYÜTT 

KÖLTÖZŐ SZEMÉLYEK (gyermeke, gyermekének gyermeke, szülője) ADATAI: 

 

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

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

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

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

Hozzátartozói minősége…………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hozzátartozói minősége…………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hozzátartozói minősége…………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

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

 
1 Szükség esetén bővíthető. 
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III. A PÁLYÁZÓ ÉS A VELE EGYÜTT KÖLTÖZŐ FENT FELSOROLT SZEMÉLYEK 

HAVI JÖVEDELME ÖSSZESEN 

 

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

IV. A PÁLYÁZÓ ÉS A VELE EGYÜTT KÖLTÖZŐ SZEMÉLYEK ÖSSZLÉTSZÁMA 

 

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

 

V. AZ EGY FŐRE JUTÓ HAVI JÖVEDELEM ÖSSZEGE 

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

 

VI. A MEGPÁLYÁZNI KÍVÁNT LAKÁS MEGJELÖLÉSE: 

 

ELSŐSORBAN megpályázni kívánt lakás pályázati hirdetményben szereplő sorszáma:________ 

pontos címe:______________________________________________________ 

 

Vállalt magasabb összegű bérleti díjra tett ajánlat:_____________________________Ft/hó 

Vállalt egyösszegű befizetésének összege: (óvadék) ______________________________ (minimum 3, 

vagy több havi bérleti díjnak megfelelő óvadék egyösszegben történő megfizetése)  

A bérleti jogviszony időtartamának megjelölése (maximum 3 éves időtartam): 

_________________________________  
 

 

MÁSODSORBAN megpályázni kívánt lakás pályázati hirdetményben szereplő 

sorszáma:________ pontos címe:______________________________________________________ 

 

Vállalt magasabb összegű bérleti díjra tett ajánlat:_____________________________Ft/hó 

Vállalt egyösszegű befizetésének összege: (óvadék) ______________________________ (minimum 3, 
vagy több havi bérleti díjnak megfelelő óvadék egyösszegben történő megfizetése)  

A bérleti jogviszony időtartamának megjelölése (maximum 3 éves időtartam): 

_________________________________  

 

 

 
HARHADSORBAN megpályázni kívánt lakás pályázati hirdetményben szereplő 

sorszáma:________pontos címe:______________________________________________________ 

 
Vállalt magasabb összegű bérleti díjra tett ajánlat:_____________________________Ft/hó 

Vállalt egyösszegű befizetésének összege: (óvadék) ______________________________ (minimum 3, 

vagy több havi bérleti díjnak megfelelő óvadék egyösszegben történő megfizetése)  

A bérleti jogviszony időtartamának megjelölése (maximum 3 éves időtartam): 
_________________________________  
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VII. A PÁLYÁZÓ ÉS A VELE EGYÜTT KÖLTÖZŐ SZEMÉLYEK NYILATKOZATAI 

 

1. Alulírott nyilatkozom, hogy a pályázati hirdetményben megjelölt valamennyi feltételt 

megismertem, azokat ezen okirat aláírásával elfogadom, magamra nézve kötelezőnek ismerem 

el.  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése, elhallgatása a teljes pályázat érvénytelenségét 

eredményezi. 

2. Alulírottak jelen dokumentum aláírásával önkéntesen hozzájárulunk ahhoz, hogy a jelen 

pályázati íven közölt adatok valódiságát a pályázat kiírója ellenőrizhesse, valamint önkéntesen 

hozzájárulunk ahhoz, hogy a kérelemben meghatározott személyes adatokat a kérelem 

elbírálásáig és kedvező elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig a Halasi 

Városgazda Zrt. a szükséges mértékben kezelje, azt követően gondoskodjon a személyes 

adatok biztonságos őrzéséről.  

3. Aláírásommal kijelentem, hogy a pályázat kiírója adatvédelmi szabályzatát 

megismertem, kijelentem, hogy tudomással bírok arról, miszerint az adatvédelmi 

szabályzat a pályázat kiírója hivatalos honlapján (www.hvzrt.hu oldalon) fellelhető, az 

arra vonatkozó tájékoztató egy példányát átvettem, tudomással bírok az engem 

megillető jogosultságokról. 

 
4. Tudomásul vesszük, hogy a benyújtott pályázat kiegészítésére, tartalmának módosítására a 

pályázat bontását követően nincs lehetőség. 

5. Aláírásommal kötelezettséget vállalok arra, hogy az általam a pályázat VI. pontjában vállalt 

magasabb összegű lakbér egy összegben történő megfizetésének legkésőbb a pályázat 

elbírálásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül eleget teszek. Tudomásul veszem, 

hogy amennyiben az itt írt értesítés a pályázó részére azért nem kerül átvételre, mert azt a 

címzett „nem kereste”, vagy az „átvételt megtagadta”, vagy „elköltözött”, úgy az értesítés a 

postára adást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő. 

 

6. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a lakáspályázat benyújtásakor nincs 

kizárólagos tulajdonomban, használati joggal nem járó 50 %-os mértéket meghaladó 

résztulajdonomban vagy haszonélvezetemben ingatlan, valamint az Önkormányzattal 

szemben nem áll fenn adótartozásom.  

 

7. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem/-jük,  

 

a) hogy a pályázat kiírását megelőző 5 éven belül önkényesen, vagy jogcím nélküli 

lakhasználóként nem költöztem/-ünk bármely lakásba, illetve ellenem/-ünk 

lakásfenntartási kiadás meg nem fizetése miatt bírósági eljárás nincs és nem is volt 

folyamatban. 

b) korábbi lakásbérleti jogviszonyom/-unk 5 éven belül lakbérhátralék, közüzemi 

díjtartozás, rendeltetésellenes használat, vagy más neki/-k felróható magatartás miatt 

nem szűnt meg. 

c) lakásbérleti jogról térítés ellenében le nem mondtam/-unk, illetve a lemondás 

elfogadása óta 5 évnél több idő telt el. 
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8. Jelen nyilatkozatot elolvasás és értelmezés után, mint az akaratommal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írom alá. 

 

A pályázathoz mellékelem az alábbi iratokat:  

1. sz. melléklet: a pályázó és a vele együtt költözők eredeti, utolsó 3 havi  jövedelemigazolásai 

(munkáltató tölti ki, a szükséges példányt az eredetiről másolni kell), és egyéb jövedelmekről 
szóló igazolásai (pl. nyugdíj, családi pótlék, gyermektartásdíj, stb.)  

2. 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) 

3. sz. melléklet: az együtt költözők lakcímkártyája lakcímet tartalmazó oldalának, és 

személyigazolványa mindkét oldalának fénymásolatai, az érintett személyek eredeti aláírásával 
hitelesítve (mindkét oldal).  

Kiskorú vagy cselekvőképességében korlátozott vagy kizárt gyermek esetén a törvényes 

képviselők által aláírt nyilatkozat szükséges. 
 

Jelen pályázati adatlapban foglaltakat elolvastam, megértettem, és mint az akaratommal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írom alá. 

 

Kiskunhalas, 2021. ………………………. 

 

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

A pályázó aláírása       Házastársa, élettársa aláírása 

 

 

Pályázóval együtt költöző személyek neve, aláírása: 

 

1. Név………………………………………….., Aláírás……………………………………………. 

 

2. Név………………………………………….., Aláírás……………………………………………. 

 

3. Név………………………………………….., Aláírás…………………………………………… 

 

 

 

 

Előttünk,  mint tanúk előtt:  

1.  Név: …………………………………………………………..  

Lakcím: ………………………………………………………….  

Szig . sz. :  ………………………………………………………..  

Aláírás:……………………………………………………………  

2.  Név: …………………………………………………………..  

Lakcím: ………………………………………………………….  

Szig.sz. :  ………………………………………………………..  
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Aláírás:……………………………………………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


