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PÁLYÁZATI AJÁNLAT
költségelvű lakbérű önkormányzati lakás bérbevételére

Alulírott (név) ……………………………………………………………...…………………..
(születési név) ………………………………………………………………………………….
(születési hely, idő) …………………………………………………………………………….
(anyja neve) ……………………………………………………………………………………..
Munkahelye neve, címe:….....…………………………………………………………………..
Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: ………….év ……………………hó………nap.
Lakcíme: …………………………,…………………………u.……hsz.……lh.…em……ajtó
lakos bérleti szerződést kívánok kötni költségelvű lakbérű önkormányzati bérlakásra, ezért
pályázatot nyújtok be az önkormányzat tulajdonát képező
Jászberény ………………….utca ……szám……..fsz/em……..ajtó alatti lakásra.
A lakást
a.)
2 évre
b.)

3 évre

c.)

4 évre

d.)

5 évre

kívánom bérbe venni. (A megfelelő aláhúzandó)

A lakásba ……..……fő költözne.
1.) Házastársam, élettársam
neve, születési neve: …………………………...………………………….……
születési helye és ideje: ……………………..………………….……………….
anyja neve: …………………………………...………………………………….
Munkahelye: …………………………………………………………………….
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Jelenlegi munkaviszonyának kezdete: …………év………………hó………nap
2.) Gyermekemet egyedül nevelem. (Aláhúzással jelezze!)
igen

nem

3.) Közös háztartásban élő gyermekeim:
Neve

Születési ideje

Anyja neve

iskolája/munkahelye

Anyja neve

iskolája/munkahelye

4.) Egyéb együttköltöző személyek:
Neve

Születési ideje

5.) Jelenlegi lakáshasználatom jogcíme (Aláhúzással jelezze!)
a.)

albérlet

b.)

családtag,

c.)

szívességi használó,

d.)

egyéb, mégpedig: …………………………….

6.) Nyilatkozom arról, hogy szerződéskötéskor
…………………havi lakbér egyösszegű megfizetését vállalom.
7.) Az együttköltözők nettó összjövedelme: ………………..Ft/hó
Vállalom, hogy a pályázat elnyerése esetén a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény és az
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletének
szabályairól, a lakbérek mértékének megállapításáról szóló 22/2011. (VI.9.) számú
önkormányzati rendeletben foglaltak szerint lakásbérleti szerződést kötök.

Alulírott kijelentem, hogy fenti adataim a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem azt,
hogy ha kérelmemben valótlan, vagy hamis adatot közöltem, úgy ajánlatom érvénytelen.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a bérbeadó és az adatkezelő személyes adataimat és a bérleti
szerződés megkötéséhez szükséges egyéb adatokat kezelje és tudomásul veszem azt, hogy –
jogszabályban megjelölt szerveken kívül – harmadik személynek csak hozzájárulásommal,
illetve az adattal érintett személy hozzájárulásával adhat tájékoztatást.
Tudomásul veszem, hogy lakásszerződésemben meghatározott határidő lejártával ki kell
költözni. Vállalom, hogy lakáshelyzetemet a továbbiakban magam oldom meg.
Jászberény, ……… év ……………hó ………..nap
……….…………………………
aláírás
A pályázathoz csatolandók:
Jövedelemigazolások a pályázat benyújtását megelőző 6 hónap jövedeleméről
(együttköltöző személyeké is)

