Lakáspályázati adatlap
Önkormányzati bérlakás bérleti jogviszonyára
1. A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME:
Seregélyes Móra Ferenc utca 2.
2. SZEMÉLYES ADATOK:
-

Kérelmező neve: …………………………………………………………………...

-

Telefonszám: ……………………………………………………………………….

-

Lánykori neve: ……………………………………………………………………..

-

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

-

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………

-

Állampolgársága: magyar, külföldi, bevándorolt, menekült*

-

Családi állapota: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, élettárs* (igazolással)

-

Állandó lakóhelye: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

-

Tartózkodási/levelezési címe: ...…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………….

-

Seregélyesi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezem:
………… év …………………………. hónap ………… nap óta

-

A jelenleg lakott lakás használatának jogcíme: családtag, albérlő, szívességi
lakáshasználó, élettárs, haszonélvező, átmeneti otthon lakója*

-

Házastárs, élettárs/bérlőtárs neve: ……………………………………………….

-

Telefonszám: ……………………………………………………………………….

-

Lánykori neve: …………………………………………………………………….

-

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

-

Születési helye, ideje: ………………………………………………………………

-

Állampolgársága: magyar, külföldi, bevándorolt, menekült*

-

Családi állapota: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, élettárs* (igazolással)

-

Állandó lakóhely: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….

-

Tartózkodási hely:………………………………………………………...........
……………………………………………………………………………………….

3. A KÉRELMEZŐVEL EGYÜTTKÖLTÖZŐK ADATAI:
……………. fő felnőtt
Név

………………. fő gyermek
Anyja neve

Születési helye, ideje

Rokoni kapcsolata

4. JÖVEDELMI ADATOK (Táblázatot a szakiroda tölti ki az igazolások alapján):
Kérelmező nettó jövedelme:
Bérlőtárs nettó jövedelme:
Együtt költözők nettó
jövedelme:
Összjövedelem:
1 főre eső nettó jövedelem:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m után tartásdíjban
nem részesülök

részesülök, melynek összege: ………………….. Ft

…….………………………….
aláírás

5. KÉRELMEZŐ

VAGY
AZ
EGYÜTTKÖLTÖZŐ
FOGYATÉKKAL ÉLŐNEK MINŐSÜL: *
igen (igazolt)

CSALÁDTAG

nem

6. KÉRELMEZŐ VAGY AZ EGYÜTTKÖLTÖZŐ CSALÁDTAGOK ELLEN 5
ÉVEN BELÜL INDULT-E LAKÁSKIÜRÍTÉSI ELJÁRÁS:*
igen

nem

7. KÉRELMEZŐ VÁLLALJA A KÖZJEGYZŐ ELŐTTI SZERZŐDÉS
MEGKÖTÉSÉT, A KÖZJEGYZŐI TERHEK VISELÉSE MELLETT:*
igen
nem

…….………………………….
aláírás
* - A megfelelő választ kérjük aláhúzni

8. VAGYONI HELYZET:
gépkocsi: __________________________Ft

ház: ______________________Ft

lakás: _____________________________Ft

nyaraló: ___________________Ft

egyéb: _____________________________Ft
9. A KÉRELEM INDOKLÁSA (piaci elvű lakáspályázatnál nem szükséges):
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Adatkezelési nyilatkozat az Adatlaphoz
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy ezen kérvényben és a csatolt igazolásokban közölt adatok valódiságát
az önkormányzat a NAV útján ellenőrizheti.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679
RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk. Az Önkormányzat, mint
adatkezelő az Adatlapon megadott személyes adatokat a felek között létrejövő szerződés
megkötése érdekében és a jövőben a szerződés teljesítése érdekében kezeli.
Hozzájárulok, hogy a személyes adatokat az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének
kiadásáról szóló 78/2012. (XII. 28.) BM rendeletben rögzített megőrzési idő lejártáig az
önkormányzat jogosult kezelni.
Seregélyes, ……………………

..….………………………

kérelmező aláírása

………………………………

bérlőtárs aláírása

Mellékletek:
-

30 napnál nem régebbi jövedelemigazolás (munkáltató pecsétjével, aláírásával ellátva)
személyi igazolvány, lakcímkártya másolata
igazolások (házassági anyakönyvi kivonat, gyerektartásról, betegséget alátámasztó orvosi papír stb.)

