
1. számú melléklet a 21/2017. (V.26.) önkormányzati rendelethez 

K É R E L E M 

Önkormányzati lakás szociális helyzet alapján történő bérbevételére 

(Kérjük, szíveskedjen a kérelmet olvashatóan kitölteni!) 

1. Megpályázni kívánt lakás 

címe:………………………………………………………………. 

2. A pályázó és házastársa (élettársa) személyi adatai: 

  

Pályázó adatai 

 

Pályázó házastársa 

(élettársa) adatai 

Név   

Születési név   

Állandó lakcím   

Tartózkodási hely   

Születési hely, idő   

Anyja neve   

Családi állapot   

Állampolgárság   

Foglalkozás 

megnevezése 

  

Munkahely 

megnevezése 

  

Munkahely címe   

 

3. Pályázóval egy háztartásban élő és vele jogszerűen együttköltöző személy 

(gyermek, eltartott személy) adatai: 

 

Név 

 

 

   

 

Állandó 

lakcím/ 

tartózkodási 

hely 

    



 

Születési hely, 

idő 

    

 

Anyja neve 

 

 

   

 

Állampolgárság 

    

Hozzátartozói 

minőség 

megnevezése 

    

 

4. Pályázó jövedelmére vonatkozó adatok: 

Munkahely megnevezése: ................................................................................  

Havi jövedelem összege: ...................................................................................  

Pályázó által kapott egyéb juttatások havi összege: ......................................  

Gyermekek utáni ellátások összege havonta: ................................................  

 

5. A pályázóval egy háztartásban élő és vele jogszerűen költöző nagykorú személy 

jövedelmére vonatkozó adatok: 

Név Hozzátartozói 

minőség 

Munkahely, 

foglalkozás 

Havi jövedelem 

összege 

    

    

    

 

6. A pályázó és a vele egy háztartásban élő, vele jogszerűen együttköltöző személyek 

havi jövedelem összesen: ……………………………………………………………… 

7. A család összlétszáma: ………………………………………………………………… 

8. Egy főre jutó havi jövedelem összege: ……………………………………………….. 

9. A pályázó és a vele egy háztartásban élő személyek jelenlegi lakhatási 

körülményei: 

• Lakáshasználat jogcíme (albérlet/szívességi lakáshasználó): ………………….. 

• Amennyiben albérlő, bérleti díj havi összege: ………………………………..…. 



• A lakásban lakó személyek száma: ……………………………………………..... 

• A lakás jellemzői: 

o alapterület:……………………….m2 

o szobák száma:……………………db 

o komfortfokozat:……………………. 

10. Pályázó lakott-e korábban önkormányzati bérlakásban? Amennyiben igen, 

mikor? (Kérjük, a megfelelő válasz aláhúzni!) 

Igen, ……………….     Nem 

11. Az önkormányzati lakás igénylésének rövid indokolása: 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Pályázó köteles jelen kérelem benyújtásával egyidejűleg az alábbi mellékleteket is 

csatolni: 

• a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy személyi igazolványának, 

lakcímkártyájának másolatát, 

• a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy szociális rászorultságát 

alátámasztó utolsó 3 havi jövedelemigazolást, 

• a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző személy vagyonnyilatkozatát arról, hogy 

nincs a kizárólagos tulajdonában, használati joggal nem járó 50 %-ot elérő vagy azt 

meghaladó arányú résztulajdonában vagy haszonélvezetében beköltözhető 

lakóingatlan, valamint nem rendelkezik 1.000.000 Ft összeget meghaladó ingó 

vagyonnal, 

• a pályázó és a vele jogszerűen együtt költöző nagykorú személy utolsó 3 havi jövedelem 

igazolását, valamint egyéb jövedelemről szóló igazolását, így különösen nyugdíj, 

családi pótlék, gyermektartási díj, vagy egyéb igazolást, 

• a pályázóval jogszerűen együtt költöző kiskorú személy óvoda,- vagy iskolalátogatási 

igazolását, 

• a Család- és Gyermekjóléti Központ vagy a Védőnői Szolgálat hitelt érdemlő igazolását 

arról, hogy a pályázó családjának lakáskörülményei indokolják a lakáspályázat 

benyújtását. 

 

Pályázóként vállalom, hogy a rendelet 19. § (4) bekezdésében foglaltaknak a bérleti 

szerződés megkötéséig eleget teszek, egyben tudomásul veszem, amennyiben ezen 

kötelezettségemnek eddig az időpontig nem teszek eleget, úgy a bérleti szerződés velem 

nem köthető meg. 



Pályázóként büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen kérelemben és a 

mellékletekben feltüntetett adatok a valóságnak mindenben megfelelnek. 

A kérelemhez …………… db mellékletet csatolok. 

A pályázó és a vele együtt költöző nagykorú személy/személyek aláírásunkkal önkéntes 

hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy jelen kérelemben meghatározott személyes 

adatokat a kérelem elbírálásáig és kedvező elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés 

megszűnéséig a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Szociálpolitikai Csoportja a 

szükséges mértékben kezelje, azt követően gondoskodjon a személyes adatok biztonságos 

őrzéséről. 

 

Kiskunhalas, ……………… év……………………… hónap………… nap 

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

                 pályázó aláírása                                        házastárs (élettárs) aláírása 

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

            pályázó szem. ig. száma                       házastárs (élettárs) szem. ig. száma 

 

Pályázóval együtt költöző nagykorú személyek aláírása: …………………………………… 

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

              …………………………………… 

 

 

 

 


