LAKÁSPÁLYÁZATI ADATLAP
a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat által
2019. március 29. és 2019. április 12. között,
felújítási kötelezettség vállalásával meghirdetett lakások SZOCIÁLIS ALAPÚ,
6 hónap + 5 év határozott időtartamra szóló bérleti jogának elnyerésére
A pályázati ajánlatok benyújtásának határideje: 2019. április 12. 1200 óra.
Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét a kért adatok olvasható, pontos kitöltésére.
1.) A pályázott lakás címe (maximum 2 db):
(a pályázó által megjelölt sorrend egyben rangsort is jelent)

1. Bp. VI.,......................................................…............................................................................
2. Bp. VI., .....................................................................................................................................
2.) Pályázó neve:

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

születési név: ….......................................….................................................................................
születési hely, idő: ....................................…................................................................................
anyja neve:.................................................…...............................................................................
családi állapota*:

(*megfelelő aláhúzandó)

házas,

egyedülálló1,

élettársi kapcsolatban él

foglalkozása: ................................................................................................................................
munkahelye:...............................................…...............................................................................
állandó bejelentett lakóhelye:

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

(szig., vagy lakcímkártya alapján)

bejelentkezés dátuma: …..............................................................................................................
lakáshasználatának jogcíme*:
szívességi lakáshasználó, családtag, bérlő, albérlő
(*megfelelő aláhúzandó)

ha nem állandó lakóhelyén él, akkor
tényleges tartózkodási helye:
…...............................................................................................
lakáshasználatának jogcíme*:
(*megfelelő aláhúzandó)

szívességi lakáshasználó, családtag, bérlő, albérlő

rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával*

(*megfelelő aláhúzandó)

igen

nem

Amennyiben rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával, és bérleménye a VI.
kerületi Önkormányzat tulajdonát képezi, az alábbi nyilatkozatot teszi:
Az adatlap aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy pályázati nyertességem esetén a
jelenleg általam lakott, és a VI. kerület Terézváros Önkormányzat tulajdonát képező
Bp........................................................................................... sz. alatti bérleményemet üresen a
tulajdonos rendelkezésére bocsátom az erről szóló

megállapodásban

rögzített

határidőn

belül.

1

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
1

3.) Pályázóval költöző házastárs/élettárs neve:.................................................................................
születési név: ….................................…............................................................................................
születési hely, idő: ....................................….....................................................................................
anyja neve:.................................................…....................................................................................
családi állapota*:

házas,

(*megfelelő aláhúzandó)

egyedülálló2,

élettársi kapcsolatban él

foglalkozása: .....................................................................................................................................
munkahelye:...............................................…....................................................................................
állandó bejelentett lakóhelye:…................….....................................................................................

(szig., vagy lakcímkártya alapján)

bejelentkezés dátuma: …...................................................................................................................
lakáshasználatának jogcíme*:
(*megfelelő aláhúzandó)

szívességi lakáshasználó, családtag, bérlő, albérlő

ha nem állandó lakóhelyén él, akkor
tényleges tartózkodási helye:………...................................................................................................
lakáshasználatának jogcíme*:
(*megfelelő aláhúzandó)

szívességi lakáshasználó, családtag, bérlő, albérlő

rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával*

(*megfelelő aláhúzandó)

igen

nem

Amennyiben rendelkezik önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogával, és bérleménye a VI.
kerületi Önkormányzat tulajdonát képezi, az alábbi nyilatkozatot teszi:
Az adatlap aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy házastársam (élettársam)
pályázati nyertessége esetén a jelenleg általam lakott, és a VI. kerület Terézváros
Önkormányzat tulajdonát képező Bp.....................……………….................................. sz. alatti
bérleményemet

üresen

a

tulajdonos

rendelkezésére

bocsátom

az

erről

szóló

megállapodásban rögzített határidőn belül.

2

Egyedülálló az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van.
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4.) A pályázóval együttköltöző hozzátartozók3 adatai:

Név

Rokoni
Születési
kapcsolata a
év
pályázóval

Rendelkezik önkormányzati lakás
bérleti, bérlőtársi vagy lakóingatlan
tulajdoni, résztulajdoni, ill.
haszonélvezeti jogával
igen/nem
(megfelelőt
kérjük aláhúzni!)

ha igen, akkor
annak pontos címe

igen/nem

igen/nem

igen/nem

igen/nem

5.) A pályázó jelenlegi lakhatási körülményei:
(ahol ténylegesen életvitelszerűen él)

cím: …...................................................….....................................................................................
lakáshasználat jogcíme*:
(*megfelelő aláhúzandó)

szívességi lakáshasználó, családtag, bérlő, albérlő

lakás szobaszáma, alapterülete:

…............szoba.....…..........m2

ebből a pályázó által használt szobák száma, alapterülete:

...............szoba..................m2

a lakás tulajdonosának/bérlőjének neve és
rokoni kapcsolata a pályázóval: ………………………………………………………………………..
a lakás műszaki állapota*:
(*megfelelő aláhúzandó)

megfelelő,

aládúcolt,

egészségtelen

A pályázóval együttköltöző hozzátartozók az alábbi személyek lehetnek: a pályázó házastársa/élettársa, gyermeke és a
gyermekével költöző házastársa, gyermekének gyermeke, szülője, nagyszülője, testvére.
3

3

6.) A pályázó és a vele együttköltöző nagykorú hozzátartozók jövedelmi viszonyai:
FIGYELEM!
A táblázatba a pályázat benyújtását megelőző 3 havi nettó jövedelem 1 hónapra kiszámított
átlagát kell beírni!
A megfelelő igazolások csatolása kötelező, elmaradásuk a pályázat érvénytelenségét vonja
maga után!

Név
Jövedelem
típusai

Munkaviszonyból
, társas és egyéni
vállalkozásból
származó
jövedelem4

Nyugellátás
és egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
ellátás5

Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások6

Önkormányzati,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátás7

Egyéb
jövedelem8

Összesen

………………………
pályázó

………………………
házastárs/élettárs

………………………
hozzátartozó

………………………
hozzátartozó

………………………
hozzátartozó

………………………
hozzátartozó
A pályázó és a vele együttköltöző nagykorú hozzátartozók összes jövedelme:

Az együttköltöző személyek 1 főre jutó átlagos havi nettó jövedelme9: _________________Ft/fő/hó

Munkaviszonyból, közszolgálati, igazságügyi, honvédelmi, rendvédelmi stb. szolgálati jogviszonyból, szövetkezet tagjaként
folytatott, továbbá társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből (jogdíj, bérbeadás,
választott könyvvizsgálói tevékenység stb.) származó jövedelem
5 Öregségi nyugdíj, özvegyi és szülői nyugdíj, árvaellátás és baleseti hozzátartozói nyugellátások, bányászok egészségkárosodási
járadéka, rokkantsági járadék, politikai rehabilitációs ellátások, házastársi pótlék, házastárs után járó jövedelempótlék
6 Táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozási segély,
gyermeknevelési támogatás, családi pótlék, gyermektartásdíj
7 Önkormányzat, járási hivatal, munkaügyi szervek által folyósított ellátás: különösen az időskorúak járadéka, az aktív korúak
ellátása, az ápolási díj, munkanélküli járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, képzési támogatásként folyósított
keresetpótló juttatás
8 Egyéb jövedelem például: ösztöndíj, szakképzéssel összefüggő pénzbeli juttatások, nevelőszülői díj, szociális gondozói díj,
végkielégítés, életjáradék, állampapírból, ingatlan és ingó tárgyak értékesítéséből, vagyoni érték átruházásából, föld és más
ingatlan bérbeadásából származó jövedelem, alkalmi munkából származó jövedelem
9 Az 1 főre jutó átlagos havi nettó jövedelem = a pályázó és a vele együttköltöző nagykorú hozzátartozók összes jövedelme
osztva a pályázó és a vele együttköltözőként feltüntetett hozzátartozók számával
4

4

7.) Pályázó nyilatkozatai:
a) Nyilatkozom, hogy a lakáspályázati kiírást elolvastam és megértettem, a feltételeket elfogadom. Tudomásul
veszem, hogy érvénytelen a pályázatom, ha valótlan, hiányos vagy olvashatatlan adatokat tartalmaz, illetve a
szükséges helyen az aláírások hiányoznak, továbbá a kiírásban foglaltaknak nem felel meg. Az általam közölt
adatok ellenőrzéséhez, valamint az esetleges helyszíni szemléhez hozzájárulok, és abban közreműködöm.
Hozzájárulok továbbá, hogy a lakáspályázat kiírója, bonyolítója és az elbírálásában résztvevők a Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységeinél (Adóügyi Osztály, Szociális és Gyermekvédelmi Osztály stb.) személyemmel és a
velem együttköltözőként megadott családtagjaimmal kapcsolatban nyilvántartott adatokat, rendelkezésre álló
információkat megismerhessék, és döntésüknél figyelembe vegyék.
b) Pályázati nyertességem esetén
- vállalom, hogy az általam elnyert lakásra vonatkozó „Pályázati lakás adatai” című adatlapon feltüntetett munkákat
saját költségemen, megtérítési, bérbeszámítási igény nélkül elvégzem a lakás birtokbavételét követő 6 hónapon
belül.
- elfogadom és tudomásul veszem, hogy a felújítás 6 hónapos időtartamára szóló bérleti szerződést a
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.-vel (továbbiakban: Vagyonkezelő) kötöm meg, és a lakás birtokbavételétől
köteles vagyok a szociális alapú lakbért, valamint a közüzemi és a külön szolgáltatások díjait (villany, gáz, víz,
szemétszállítás stb.) megfizetni.
c) Tudomásul veszem, hogy pályázati nyertességem esetén
- amennyiben a Vagyonkezelő írásbeli felhívását követő 8 napon belül önhibámból nem kötöm meg a felújítás 6
hónapos időtartamára szóló bérleti szerződést, abban az esetben elveszítem a bérleti szerződés megkötésére
való jogosultságomat.
- a felújítás 6 hónapos időtartamára szóló bérleti szerződés megszűnését követő 15 napon belül köti meg a
Vagyonkezelő az 5 évre szóló bérleti szerződést velem, amennyiben a „Pályázati lakás adatai” című adatlapon
feltüntetett munkákat maximum 6 hónapon belül elvégeztem és azt a Vagyonkezelő jegyzőkönyvileg átvette
tőlem.
Amennyiben a vállalt felújítási kötelezettségemet határidőn belül nem teljesítem, a lakást 15 napon belül
kártalanítási és elhelyezési igény nélkül köteles vagyok átadni a Vagyonkezelő részére, melynek elmaradása
lakás kiürítése iránti eljárást von maga után.
Budapest, 2019. ……................. hó ….... nap
…..............................................................
pályázó aláírása

…...........….................................................
együttköltöző házastárs/élettárs aláírása

telefonszám:...........................................

telefonszám:..............................................

Pályázó és a vele együttköltöző személyek nyilatkozatai:
Az alábbi táblázatok kitöltése és aláírása kötelező, elmaradása a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!
1) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy vagyonnal rendelkezem
Nyilatkozó neve
Igen/nem
Ha igen, akkor a vagyon felsorolása
Olvasható aláírás*
(nyomtatott betűvel)
(megfelelőt
és megközelítőleg az értéke
kérjük aláhúzni!)
…………………………
Pályázó

igen/nem

…………………………
Házastárs/élettárs

igen/nem

…………………………
..Hozzátartozó

igen/nem

……………………………

…………………………
Hozzátartozó

igen/nem

……………………………

…………………………
Hozzátartozó

igen/nem

…………………………….

……………………………
.…………………………

…………………………
igen/nem
Hozzátartozó
……………………………..
* 18. életévét be nem töltött hozzátartozó esetén a törvényes képviselője aláírása szükséges!
2) Aláírásommal önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy a rám és törvényes képviselőként a kiskorú
hozzátartozó(i)mra vonatkozó, a pályázati adatlapon megadott és a kötelezően csatolandó mellékleteken szereplő
személyes adatokat a pályázat kiírója, bonyolítója a lakáspályázaton való részvétel, valamint a pályázat értékelése,
elbírálása céljából kezelje.
Kijelentem, hogy hozzájárulásomat az adatkezeléssel kapcsolatos tényekre és jogosultságokra kiterjedő ismeretek
birtokában adtam meg.
Olvasható
aláírás
………………. ………………….. ……………….. ………………. ……………… ………………
Nyilatkozó

Pályázó

Házastárs/élettárs

Hozzátartozó

Hozzátartozó

Hozzátartozó

Hozzátartozó
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