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Pályázati adatlap 
 
 

önkormányzati bérlakás 5 év határozott 
időtartamú bérbevételére szociális alapon 

 
 
Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű 
kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül kitöltésre, az igazolások 
nem kerülnek csatolásra, a pályázat nem bírálható el. 
 
 
1.) Lakás megnevezése:                             Vác, Külső-Rádi út 23. É/1. 1/4. 
    
2.) Pályázó neve: ............................................................... 
 leánykori név: ............................................................... 
 állampolgársága: .............................................................  
 anyja neve: ............................................................... 
 szül. hely. idő: ............................................................... 
 családi állapota: egyedülálló, házas, elvált, élettársi kapcs. 
 foglalkozása: ................................................................. 
 munkahelye neve: ................................................................. 
 munkahely címe: ................................................................. 
 Bejelentett állandó lakcíme (lakcímkártyán):…………………………… 
                        bejelentési idő:……….………………….. 
 előző lakcímek dátum és cím szerint:    ................................................................. 
  .................................................................

 ................................................................. 
  ................................................................. 
  ................................................................. 
 
3.) Pályázó házastársa/élettársa adatai (jelölni): 
 (élettárs adatai, abban az esetben, ha az élettársi kapcsolatból gyermek született) 
 név: ................................................................. 
 leánykori név: ................................................................. 
 anyja neve: ................................................................. 
 szül. hely. idő: ................................................................. 
 foglalkozása: ................................................................. 
 munkahelye neve:  …………………………………… 
 munkahelye címe: ................................................................. 
 Bejelentett állandó lakcíme (lakcímkártyán):……………..……………… 
                        bejelentési idő:……….………………….. 
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 előző lakcímek dátum és cím szerint:    ................................................................. 
  .................................................................

 ................................................................. 
  ................................................................. 
  ................................................................. 
 
4.) A pályázó (pályázók) háztartásában élő és vele együtt költöző személyek:  
 (a pályázati kiírás napjának ténye szerint) 
 
Név: Születési hely,  

év, hó, nap: 
Rokonsági fok: Foglalkozás: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.)  A pályázó és családja jövedelmi viszonyai (igazolások csatolásával):  
 
 a.) pályázó havi nettó átlag jövedelme:  ..................................Ft 
 b.) házastársának/élettársának havi nettó átlag jövedelme:.................................Ft 
 c.) egyéb kereső családtag havi nettó átlag jövedelme: .......................................Ft 
 d.) a család egyéb jövedelmei: - családi pótlék:.......................................................Ft 
  - egyéb járulék……………………………….Ft 
   
 A család havi összes nettó jövedelme (a+b+c+d):...............................................Ft 
 Az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem:.....................................................Ft 
 Család (költözők) összlétszáma:..................................fő 
 
6.) A pályázó és családja vagyoni viszonyai: 
 A család magántulajdonának felsorolása (résztulajdon is), illetve 5 éven belüli 

eladást (cím és forgalmi érték meghatározásával) 
ház:…………….............................. üdülő:………………:………............................. 

lakás:……………........................... építési telek: …………………........................... 

nagy értékű gépjármű:………………………… 
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7.) Jelenlegi lakáskörülményei (ahol ténylegesen családjával életvitelszerűen él): 
 lakás címe:……………………………………………………  
 lakás tulajdonosa:................................................................................ 
 lakáshasználat jogcíme: bérlő, szívességi lakáshasználó, szülőknél lakik, 

hajléktalan, egyéb:…............................. (aláhúzandó) 
  lakás alapterülete:    ............................m2 
  lakás szoba száma:   ...........................db 
 egy szobára jutó személyek száma: …………..fő/szoba 
 egyéb, amit elkíván mondani................................................................................. 
    ...................................................................................... 
 Pályázó telefonszáma:……………………………………….... 
 
 Ha a pályázó önkormányzati bérlakás bérlője, a kisebb vagy nagyobb lakás 

pályázatának indoklása: 
 ..........................................................................................................................................

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

............................................................................................................ 
 .......................................................................................................................……. 
  
 
8.) Pályázó kijelenti, hogy 

a.) önkormányzati, illetve magántulajdonú lakásra tartási szerződést sem 
pályázó, sem pályázóval együtt élő családtagjai egyike sem kötött 

b.)5 éven belül önkormányzati lakásra szerződésszegő magatartás miatt, illetve 
vele együtt élő családtagjainak bérleti jogviszonya megszüntetésre nem 
került. 

 
 
9.) Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben 

 a.)önkormányzati lakás jogszerű bérlőjeként nagyobb, illetve kisebb szoba 
számú lakásra nyújtotta be pályázatát, a pályázat elnyerése esetén meglévő 
bérlakást tisztán, rendeltetésszerűen bérbeadó rendelkezésére bocsátja 

     b.)a pályázat útján bérbeadásra meghirdetett és megtekintett lakást, jelenlegi 
állapotban a kiírás feltételeivel elfogadja, s tudomásul veszi, hogy 
amennyiben a pályázat elnyeréséről történt értesítés kézhezvételét követő 15 
napon belül a lakásra a szerződést nem köti meg, úgy a következő pályázóval 
köt  bérbeadó lakásbérleti szerződést 

  c.)a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, s tudomásul veszi, hogy valótlan 
adatok közlése esetén a pályázatból kizárásra kerül. 

 
 
Vác, 2013. december …… 
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Csatolva:  NAV jövedelemigazolás   
  munkáltatói igazolás  
  családi pótlék 
  nyugdíj 
  gyes, gyed, gyás  
  egyéb:………………………. 
 
 

 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam fent közölt 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
 
      ........................................................... 
      pályázó saját kezű aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tá jé k o z t a t á s  
 
Az alábbi részleteket közöljük Vác Város Önkormányzat 17/1996.(V.14.) számú 
rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére, 
valamint elidegenítésükre vonatkozó szabályokról (időközi módosításokkal 
egységes szerkezetben)  
 
I.) A pályázatokat a bérbeadó által rendszeresített formanyomtatványon kell 

benyújtani. 
 A pályázat benyújtásának módja: 
 - személyesen: Váci Polgármesteri Hivatal 2600 Vác, Március 15. tér 11. 
 - postai úton: Váci Polgármesteri Hivatal 2601 Vác, Pf. 236. 
 Érvénytelen az a pályázat, amely nem a kiírás szerint kerül benyújtásra. 
 
II.) Szociális helyzet alapján bérlakás juttatására nem jogosult pályázó: 
 a.) amennyiben a pályázó, illetve a vele együtt költöző családtagja lakás, építési 

telek, üdülő ingatlannal rendelkezik. Ez alól kivételt képez a pályázó 
tulajdonában álló, de haszonélvezettel terhelt lakás, amennyiben azt a 
haszonélvező lakja. 

 b.) önkormányzati lakás bérlője és a lakást nem bocsátja a bérbeadó 
rendelkezésére, 
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 c.) lakásigénye mértékét meghaladó szobaszámú lakáshoz jutna, 
 d.) a pályázó és a lakásba vele együtt költözők egy főre jutó nettó 

jövedelme meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 400%-át. 
(Ez jelenleg: 114.000,- Ft.) 

 e.) amennyiben a pályázó rendszeres jövedelemmel rendelkezik, és nem csatolja 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kibocsátott előző évre megállapított 
jövedelemigazolását. 

 f.) amennyiben az 1993. évi LXXXVIII. trv. alapján megvásárolt 
önkormányzati bérlakását értékesítette. 

 
III.)A benyújtott pályázatokat a Gazdasági – Városüzemeltetési és 

Vagyongazdálkodási Bizottság e rendeletben szabályozottak szerint elbírálja. 
 
 A pályázatot elnyerő személy nevét, a döntést követően helyben a Városháza 

hirdetőtáblájára 8 napi időtartamra ki kell függeszteni.  
 Az esetleges bejelentett kizáró feltételeket meg kell vizsgálni. A bérleti 

szerződést megkötni bejelentés hiányában csak a hirdetmény levételét 
követően, bejelentés esetén annak vizsgálatát követően kerülhet sor. A 
pályázatot elnyerőt ezt követően a bérleti szerződés megkötésére fel kell hívni. 

 
 Amennyiben a pályázatot elnyerő a felhívástól számított 15 napon belül a 

bérleti szerződést saját hibájából nem köti meg, úgy a másodikként megjelölt 
pályázó lesz jogosult a bérleti szerződés megkötésére. 

 
IV.)Pályázat útján az igénylő és a vele közös háztartásban élő és együtt költöző 

családtagok számára figyelemmel az alábbi lakás biztosítható: 
 a. Két személyig legfeljebb 1-1,5 lakószoba; 
 Egyszobás lakásra pályázatot csak az az igénylő nyújthat be, kinek a 

lakásba költözéskor a vele együtt költöző családtagok száma a 3 főt nem 
haladja meg. 

 
 Amennyiben az igénylő házaspár egyik tagja sem töltötte be a 35. élet évét, úgy 

- kérelmükre - az előző bekezdésben meghatározott mérték legfeljebb fél 
lakószobával túlléphető. 


