1. melléklet
3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni !

ADATLAP
a szociális helyzet alapján történő lakás-pályázat benyújtásához
Pályázatot nyújtok be az_________év __________________hó __napján kiirt pályázat
alapján.

1. Az igényelt lakás címe:…………………………………………………………………………..
2. A pályázó(k) adatai:
Pályázó (k) neve:..........................................................................................................
Személyazonosító jele:.................................................................................................
Állandó lakcíme:..........................................................................................................
Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………..
A jelenlegi lakás használati jogcíme:
1. tulajdonos
2. szolgálati lakás vagy vállalati bérlakás
3. társbérlő
4. bérlőtárs
5. önkormányzati lakás bérlője
6. családtag
7. átmeneti szállás
8. albérlet, ágybérlet
9. szívességi lakáshasználó
10. egyéb
Az egész lakásban élő személyek száma:.................................................................................
Családok száma:........................................................................................................................
Az egész lakás alapterülete:.......................... m2˛
Szobák száma:..........................
Komfortfokozata: összkomfortos
komfortos
félkomfortos

komfortnélküli
szükséglakás
egyéb
Ivóvíz:

van
nincs

A lakás állapota: szükséglakás
nem lakáscéljára épült épület
vizes, egészségtelen
romos, aládúcolt
egyéb
3. Mióta lakik állandó jelleggel Dorogon:..................................................................................
4. A pályázó munkaviszonyára vonatkozó adatok
Igénylő
Házastársa
Munkaviszony kezdete
........................………………………….......................................................................................
Munkáltató neve, címe
.........................................……………………………………………………………………………
Mióta dolgozik itt
....................................……………………………............................................................
Beosztása:..................................................…………………………………………………………
5. Volt-e már Dorog területén lakásuk?

Igen

Nem

Ha igen, mi történt a lakással?
eladta:
bérleti jogviszonyról lemondott:
egyéb:
Korábbi bérlakásáról történt lemondása alkalmával térítést kapott-e?
........................................................................
Ha igen, mikor:
…………………………………………………………………………………………………………
6. Az együttköltözök adatai:
Név

Életkor

Családi kapcs.

Mióta lakik együtt

Havi jövelem (Ft)

Jövedelmi adatok /jöv. igazolás csatolásával/:
A pályázó(k) elmúlt 12 hónapban elért összes nettó jövedelme egyhavi átlaga:
Vele együtt költözök elmúlt 12 hónapban elért összes nettó jövedelme egyhavi
átlaga:……………………………….
7. A pályázóval együttköltöző lakására, vagyonára vonatkozó

adatok.

Milyen vagyontárggyal rendelkezik (szociális törvény 4. §. (1) bekezdés b) pont: ingatlan, ingó,
vagyoni értékű jog, amelynek együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének hatvanszorosát meghaladja).

8. Ha a pályázó rokkant, az milyen százalékban áll fenn:........

9.. Ha a pályázó munkaképtelen, az mióta áll fenn:...............
10. Pályázó nyilatkozata:

a)

Fent nevezett pályázók vállaljuk a bérleti díj megfizetését

b) Kijelentem (kijelentjük), hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és a
/2014.
önkormányzati rendelet 5. §. (1)
bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelek
(megfelelünk).
c) Tudomásul veszem (vesszük), hogy a költségalapú bérlet 5 évi időtartamú
d) Sikeres pályázat esetén a lakást megtekintett állapotban veszem (vesszük) át.
e) Saját erőből vállalom /vállaljuk/ a pályázati kiírásban feltüntetett felújítást.
A pályázat indokolása:

Dátum: ____________________________

___________________________
pályázó/k/

2. melléklet
3/2014.(II.28.) önkormányzati rendelethez
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni !

ADATLAP
piaci alapon történő lakás-pályázat benyújtásához

Pályázatot nyújtok be az_________év __________________hó __napján kiirt pályázat
alapján.

1. Az igényelt lakás címe: ..……………………………………………………………………
2. A pályázó(k) adatai:
Pályázó (k) neve:...................................................................................................
Személyazonosító jele:..........................................................................................
Állandó lakcíme:.....................................................................................................
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………
A jelenlegi lakás használati jogcíme:
1. tulajdonos
2. szolgálati lakás vagy vállalati bérlakás
3. társbérlő
4. bérlőtárs
5. önkormányzati lakás bérlője
6. családtag
7. átmeneti szállás
8. albérlet, ágybérlet
9. szívességi lakáshasználó
10. egyéb
Komfortfokozata: összkomfortos
komfortos
félkomfortos
komfortnélküli
egyéb:
3. Mióta lakik állandó jelleggel Dorogon:....................................................................................
4. A pályázó munkaviszonyára vonatkozó adatok
Igénylő
Házastársa
Munkaviszony kezdete
.........................…………………………...................................................................

Munkáltató neve, címe
...........................................……………………………………………………………………
Mióta dolgozik itt
(év):....................................……………………………............................................................
Beosztása:..................................................………………………………….
5. Volt-e már Dorog területén lakásuk?

Igen

Nem

Mi történt a lakással?
eladta:
bérleti jogviszonyról lemondott:
egyéb:
Korábbi bérlakásáról történt lemondása alkalmával térítést kapott- e?
.....................................................................
Ha igen, mikor:
…………………………………………………………………………………………………………
6. Az együttköltözök adatai:
Név Életkor
jövedelem (Ft)

Családi kapcs.

Mióta lakik együtt

Havi

Jövedelmi adatok /jöv. igazolás csatolásával/:
A pályázó(k) elmúlt 12 hónapban elért összes nettó jövedelme egyhavi átlaga:
Vele együtt költözök elmúlt 12 hónapban elért összes nettó jövedelme egyhavi
átlaga:……………………………….
7. A pályázóval együttköltöző lakására, vagyonára vonatkozó
adatok:

8. Ha a pályázó rokkant, az milyen százalékban áll fenn:........

9. Ha a pályázó munkaképtelen, az mióta áll fenn:...............
10. Pályázó nyilatkozata:
•

Fent nevezett pályázók vállaljuk a bérleti díj megfizetését.

•

Kijelentem (kijelentjük), hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és a
/2014.
önkormányzati rendelet 6. §. (1)
bekezdésében foglalt
feltételeknek megfelelek (megfelelünk).

•
•

Tudomásul veszem (vesszük), hogy a költségalapú bérlet 3 év időtartamú.
Sikeres pályázat esetén a lakást megtekintett állapotban veszem (vesszük)
át.
Saját erőből vállalom /vállaljuk/ a pályázati kiírásban feltüntetett felújítást.

•

A pályázat indokolása:

Dátum: ____________________________

___________________________
pályázó/k/

