
Pályázati adatlap  
Költségalapú bérlakás bérletre jelentkezéshez 

 

 

 

PÁLYÁZÓ NEVE: .............................................................................................................................  

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

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

Adóazonosító jele:............................................  Szig. száma: ..............................................................  

Munkahely (név, cím): .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Foglalkozása: ..................................... Havi nettó jövedelme: ..............................................................  

Bejelentett lakóhelye: ...........................................................................................................................  

Tartózkodási helye: ..............................................................................................................................  

Értesítési cím: .......................................................................................................................................  

Elérhetőség (telefonszám, fax, e-mail): ...............................................................................................  

 

A PÁLYÁZÓ HÁZTARTÁSA/ÉLETTÁRSA NEVE: ...................................................................  

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

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

Adóazonosító jele:............................................. Szig. száma: ..............................................................  

Munkahely (név, cím): .........................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

Foglalkozása: ..................................... Havi nettó jövedelme: ..............................................................  

 

A pályázóval együttköltöző gyermekek neve, életkora: 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  



PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2021. szeptember 21. napja 2400 

 

 

A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS TÍPUSA: 
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Köztársaság 

tér 12. 
A/I./3. 1 35,11 m2 16.923 Ft  

59.231.- Ft 

(egyedülállóként) 

67.692.- Ft  

(házas,-élettárssal) 

 

 

 

A lakásbérleti díjon felül havonta 1.054.- Ft szemétszállítási díj, 4.016.- Ft közös költség terheli a 

beköltözőket. 

 

Mindszent, 20 ............................................................  

 

 

  ........................................................  

 pályázó(k) aláírása 

 

 

 

 

HÁNY ÉVRE KÍVÁNOM A BÉRLAKÁS SZERZŐDÉST MEGKÖTNI: .............................. év 

(legfeljebb 3 év) 

 

 

A beköltözés 40.000.- Ft, valamint minimum 500.- Ft (min. 1 beléptető kártya) kaució befizetéséhez 

kötött. 

 

A pályázók közül legalább az egyik félnek rendszeres munkavégzésből származó jövedelme kell, 

legyen. 

 

A család más, igazolt jövedelemforrásai (az igénylési minimumba beszámítanak: családi pótlék, 

tartásdíj, ösztöndíj, stb.) Igazolásuk szükséges. 

 

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

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

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

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



Pályázónak és/vagy házastársának (élettársának) korábban volt-e önkormányzati bérlakásra fennálló 

bérleti jogviszonya, ha igen, az mikor és milyen módon szűnt meg: 

 
 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 
Pályázónak és/vagy házastársának (élettársának) van-e az önkormányzattal szemben tartozása 

(kamatmentes kölcsön, segély-visszatérítés, bírság, lakbér, egyéb): 

 
 .............................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................  

 

A PÁLYÁZATHOZ KÖTELEZŐEN CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOKON KÍVÜLI 

TOVÁBBI MELLÉKLETEK MEGNEVEZÉSE: 

 

 ..............................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 

EGYÉB KÖZLEMÉNY: ...................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................................................. 

 ..............................................................................................................................................................  

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 

Mindszent, 20 ............................................................  

 

 

  ........................................................  

 pályázó(k) aláírása 

 



MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 

Költségalapú bérlakás bérletére jelentkezéshez 

 

Munkavállaló adatai: 

 

Név:  .............................................................. Leánykori név: ..............................................................  

Születési hely, idő:  ............................................ Anyja neve:  .............................................................   

Lakóhelye:  ...........................................................................................................................................  

Levelezési címe: .................................................................. Szig. száma:  ...........................................  

 

Munkáltató adatai:  

 

Munkáltató neve: .................................................................................................................................  

Székhelye/címe:  ..................................................................................................................................  

Cégjegyzék száma: ................................................ Adószám: ..............................................................   

Telefon:  ...............................................................................................................................................  

 

Munkaviszony adatai: 

 

Munkaviszony kezdete: ..................................................................................................... (év/hó/nap)  

Foglalkozás, beosztás:  .........................................................................................................................  

Egyhavi nettó munkabére (családi pótlék nélkül) : .................................................................. - Ft 

azaz:  ........................................................................................................................................... forint 

Családi pótlék:  ....................................... Ft, azaz:  ................................................................... forint 

Levonás a munkabérből:  ................................... Ft,  .................................................................... miatt 

Munkaszerződés típusa: 

 Határozatlan idejű 

 Határozott idejű:  ................................................................................................................. -ig. 

 

Alulírottak, a fenti munkáltató képviseletében kijelentjük, hogy cégünk ellen a csődtörvény alapján 

eljárás nem indult és igazoljuk, hogy munkavállalónk nem áll felmondás alatt. 

 

A munkáltatói igazolást munkavállalónk részére költségalapú bérlakás bérletére történő jelentkezés 

céljából adtuk ki. 

 

A kiállításért felelős személy neve:  ................................... Telefonszáma: .........................................  

 

Kelt:  ............................. 20….  .................. hó ............ nap 

 

PH 

  .....................................................  

 cégszerű aláírás  

 

 

 



MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS 

Költségalapú bérlakás bérletére jelentkezéshez 

 

Munkavállaló adatai: 

 

Név:  .............................................................. Leánykori név: ..............................................................  

Születési hely, idő:  ............................................ Anyja neve:  .............................................................   

Lakóhelye:  ...........................................................................................................................................  

Levelezési címe: .................................................................. Szig. száma:  ...........................................  

 

Munkáltató adatai:  

 

Munkáltató neve: .................................................................................................................................  

Székhelye/címe:  ..................................................................................................................................  

Cégjegyzék száma: ................................................ Adószám: ..............................................................   

Telefon:  ...............................................................................................................................................  

 

Munkaviszony adatai: 

 

Munkaviszony kezdete: ..................................................................................................... (év/hó/nap)  

Foglalkozás, beosztás:  .........................................................................................................................  

Egyhavi nettó munkabére (családi pótlék nélkül) : .................................................................. - Ft 

azaz:  ........................................................................................................................................... forint 

Családi pótlék:  ....................................... Ft, azaz:  ................................................................... forint 

Levonás a munkabérből:  ................................... Ft,  .................................................................... miatt 

Munkaszerződés típusa: 

 Határozatlan idejű 

 Határozott idejű:  ................................................................................................................. -ig. 

 

Alulírottak, a fenti munkáltató képviseletében kijelentjük, hogy cégünk ellen a csődtörvény alapján 

eljárás nem indult és igazoljuk, hogy munkavállalónk nem áll felmondás alatt. 

 

A munkáltatói igazolást munkavállalónk részére költségalapú bérlakás bérletére történő jelentkezés 

céljából adtuk ki. 

 

A kiállításért felelős személy neve:  ................................... Telefonszáma: .........................................  

 

Kelt:  ............................. 20….  .................. hó ............ nap 

 

 

PH 

  .....................................................  

 cégszerű aláírás  

 

 



NYILATKOZAT 

Költségalapú bérlakás bérletére jelentkezéshez 

 

 

Pályázó adatai: 

 

Név: ............................................................ Leánykori név: .................................................................  

Születési hely, idő:  ......................................... Anyja neve: .................................................................   

Lakóhelye: ............................................................................................................................................  

Levelezési címe:  ..................................................................................................................................  

Szig. száma: ...................................... Adóazonosító jele: ....................................................................  

Elérhetősége (telefonszám fax, e-mail): ...............................................................................................  

 

Pályázó házastársa/élettársa adatai: 

 

Név: ............................................................ Leánykori név: .................................................................  

Születési hely, idő:  ......................................... Anyja neve: .................................................................   

Lakóhelye: ............................................................................................................................................  

Levelezési címe:  ..................................................................................................................................  

Szig. száma: ...................................... Adóazonosító jele: ....................................................................  

Elérhetősége (telefonszám fax, e-mail): ...............................................................................................  

 

 

Alulírott(ak) anyagi és büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentem(jük), hogy a pályázatban 

közölt adataink a valóságnak megfelelnek, egyidejűleg nyilatkozom(zunk), hogy a pályázat 

részletes feltételeit megismertem(tük) és tudomásul vettem(tük); sem nekem, sem velem együtt 

költöző házastársamnak, élettársamnak, sem velem együttköltöző gyermekemnek nincs, illetve nem 

is volt a pályázat beadásakor, vagy az azt megelőző egy évben mobilizálható (értékesíthető, 

beköltözhető) lakástulajdona (résztulajdona), vagy haszonélvezeti joga. 

 

Kijelentem, hogy pályázatom kedvező elbírálása esetén a részemre kijelölt bérlakás tekintetében 

Mindszent Város Önkormányzatával bérleti szerződést kötök, és a kikötött kauciót a szerződés 

aláírásakor készpénzben rendelkezésre bocsátom, valamint Mindszent Város Önkormányzatának 

31/2016. (X. 18.) Kvt. sz. rendeletének 9. § 1)-e szerinti állattartásra vonatkozó előírást betartom. 

 

 

Kelt.: ..................................... 20…..  ..................... hó ............ nap 

 

 

 

 ........................................................   .....................................................  

 aláírás aláírás  


