1. Pályázat előtakarékossággal meghirdetett bérlakásra
Korábban benyújtott
Pályázati kategória:
1 fős pályázat (egyedülálló, egyedül költözni kívánó személy) előtakarékosággal meghirdetett
2 fős pályázat (legalább két fős család, gyermektelen házaspár,
pályázatok száma:
gyermektelen élettársak, gyermekét egyedül nevelő szülő)
3 fős pályázat (legalább három fős család)
…………………. db
1. Személyes adatok
Pályázó 1:

Pályázó 2:

Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési dátum:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:
Tartózkodási hely: Kérelmező vagy pályázó által ténylegesen, életvitelszerűen lakott, lakhatás céljára
szolgáló ingatlan címe, függetlenül attól, hogy azt a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerint bejelentette-e.
Telefonszám:
E-mail cím:
Családi állapot:
Megszakítás nélküli, életvitelszerű győri tartózkodásának kezdete:
Név:

Pályázóval együtt költöző további személyek:
Anyja neve:
születési hely, idő:
Hozzátartozói kapcsolat:

Az együtt költözők közül a lakhatást befolyásoló, szakorvos által igazolt súlyos egészségügyi probléma,
mozgáskorlátozottság áll fenn: (nem kötelező adat)
Név:

2. Pályázó 1 lakhatási jogcíme
Milyen minőségben lakik az ingatlanban:

Az ingatlan:

magántulajdonban álló
önkormányzati bérlakás

albérlő
családtag
szívességi lakáshasználó
munkásszálló (nővérszálló stb.)
szolgálati lakásban lakó
egyéb: ………………...

Ha magántulajdonban áll:

szolgálati lakás
egyéb: ………………...
családi ház
társasházi lakás
egyéb: ………………….

3. Pályázó 2 lakhatási jogcíme
(Csak abban az esetben kérjük kitölteni, ha a pályázó házas- vagy élettársa nem a pályázóval
azonos címen lakik!)
Milyen minőségben lakik az ingatlanban:

Az ingatlan:

albérlő
családtag
szívességi lakáshasználó
munkásszálló (nővérszálló stb.)
szolgálati lakásban lakó
egyéb: ………………...

magántulajdonban álló
önkormányzati bérlakás
szolgálati lakás
egyéb: ………………...

4. Pályázó 1 ingatlan tulajdonára és bérleti jogviszonyára vonatkozó adatok
Rendelkezik ingatlan tulajdoni hányadával?
igen
(lakás, ház, üdülőtelek, nyaraló, építési telek, egyéb)
Ha igen, az ingatlan címe,
helyrajzi száma:
Korábban rendelkezett ingatlantulajdonnal vagy tulajdoni
hányaddal?
ha igen, az ingatlan címe,
helyrajzi száma:
tulajdonjog megszűnésének oka:

nem

igen
nem

időpontja:

5. Pályázó 2 ingatlan tulajdonára és bérleti jogviszonyára vonatkozó adatok
Rendelkezik ingatlan tulajdoni hányadával?
igen
(lakás, ház, üdülőtelek, nyaraló, építési telek, egyéb)
Ha igen, az ingatlan címe,
helyrajzi száma:
Korábban rendelkezett ingatlantulajdonnal vagy tulajdoni
hányaddal?
ha igen, az ingatlan címe,
helyrajzi száma:
tulajdonjog megszűnésének oka:
időpontja:

nem

igen
nem

6. Pályázó és az együtt költöző személyek jövedelmi viszonyai
Pályázó 1 havi nettó átlag jövedelme, főállás: …................................................................................. Ft
egyéb jövedelmek (családi pótlék, csed, gyed, gyes, gyermektartásdíj, stb.):
…........................................................................................................................................................ Ft
Pályázó 2 havi nettó átlag jövedelme, főállás: ............................................................. Ft
egyéb jövedelmek (családi pótlék, csed, gyed, gyes, gyermektartásdíj, stb.):
…........................................................................................................................................................ Ft
Egyéb együtt költöző családtagok havi nettó átlagjövedelme:
név :
: ...................................................................... Ft
név :
: ...................................................................... Ft
Összesen : ...................................................................... Ft
Egy főre jutó átlagjövedelem : ..................................................................... Ft

Nyilatkozat:
A bérleti szerződés időtartama alatt vállalom legalább havi 60.000,- Ft megtakarítását.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben az általam közölt adatok a
valóságnak megfelelnek, az adatváltozásokat 15 napon belül bejelentem.
A jelen kérelem alapján lefolytatott eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatót
megismertem, az abban foglaltakat megértettem.
Csatolandó mellékletek:
 a pályázók és együtt költözni szándékozó személyek jövedelemigazolása,
o munkabérből származó jövedelem esetén a munkáltató által kiállított igazolás vagy
fizetési jegyzék,
o árvasági ellátás, csed, gyed és gyermektartásdíj összegéről igazolás,
o elvált pályázó esetében a gyermekelhelyezésről szóló igazolás,
o vállalkozásból származó jövedelem esetén lezárt adóévről a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal által kiállított igazolás, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői
igazolás vagy a vállalkozó nyilatkozata,
o álláskeresési ellátás és ellátatlan munkanélküli esetén a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerve által
kiállított igazolás,
o pályázóval együtt költözni szándékozó, 16. életévét betöltött nappali tagozatos
tanuló esetében iskolalátogatási igazolás,
o pályázóval együtt költözni szándékozó nappali tagozatos hallgató esetében
hallgatói jogviszony igazolása,
o ösztöndíjról a középiskola, vagy a felsőoktatási intézmény által kiállított igazolás
vagy az utalást igazoló elektronikus nyilvántartásból kinyomtatott adattartalom,
 legalább 300.000,- Ft-ról névre szóló pénzügyi fedezetigazolás,




szakorvosi
igazolás
lakhatást
befolyásoló
egészségügyi
körülmény,
mozgáskorlátozottság, egyéb (pl.: várandósság) fennállásáról.
további, a kérelmező által fontosnak ítélt dokumentumok (pl.: bérleti szerződés).

Kelt: ……..……………..…....
…….................................…
Pályázó 1

.............................................
Pályázó 2

