PÁLYÁZATI ADATLAP
Komplex telep program keretében létesített szociális bérlakás igénybe vételére
A Pályázó főbb adatai:
Pályázó pontos neve:
Pályázó születési neve:
Pályázó születési helye és ideje:
Pályázó anyja neve:
Pályázó személyi ig. száma:
Pályázó lakcíme:
Pályázó levelezési címe:
Pályázó telefonszáma(i):
Pályázó e-mail címe:
Pályázó adóazonosító jele:
Foglalkozása / munkahelye:

Pályázó házastársának (bejegyzett élettársának) adatai (adott esetben):
Pályázó pontos neve:
Pályázó születési neve:
Pályázó születési helye és ideje:
Pályázó anyja neve:
Pályázó személyi ig. száma:
Pályázó lakcíme:
Pályázó levelezési címe:
Pályázó telefonszáma(i):
Pályázó e-mail címe:
Pályázó adóazonosító jele:
Foglalkozása / munkahelye:
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Pályázóval együtt költöző családtagok adatai:
1.
Családtag pontos neve:
Családtag születési neve:
Családtag születési helye és ideje:
Családtag anyja neve:
rokonsági kapcsolat:
2.
Családtag pontos neve:
Családtag születési neve:
Családtag születési helye és ideje:
Családtag anyja neve:
rokonsági kapcsolat:
3.
Családtag pontos neve:
Családtag születési neve:
Családtag születési helye és ideje:
Családtag anyja neve:
rokonsági kapcsolat:
4.
Családtag pontos neve:
Családtag születési neve:
Családtag születési helye és ideje:
Családtag anyja neve:
rokonsági kapcsolat:
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Pályázott lakás adatai – igénylési sorrendben:
A meghirdetett helyiség címe:
1.
2.

A fent megjelölt ingatlan(ok) közül a …. számú korábban a pályázó / pályázó házastársának,
élettársának a tulajdonát képezte:
igen / nem
Pályázott lakással kapcsolatos különleges igény és annak indoka:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
A pályázó és családja jövedelmi viszonyai (igazolások csatolásával):
Család (költözők) összlétszáma: ______________ fő
a) pályázó havi nettó átlag jövedelme:
b) házastársának/élettársának havi nettó átlag
jövedelme:
c) egyéb kereső családtag havi nettó átlag
jövedelme:
- családi pótlék:
d) a család egyéb jövedelmei:
- egyéb juttatás:
A család havi összes nettó jövedelme (a+b+c+d):
Az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem:
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Nyilatkozatok:


A pályázati feltételeket, a részletes pályázati tájékoztatóban foglaltakat elfogadom.



Nyilatkozom / nyilatkozunk, hogy a pályázat benyújtását megelőzően legalább 2 éve
folyamatosan az Önkormányzat illetékességi területén lévő 1. szegregátum (Lak, Akác út
belterületi határ) illetve 2. szegregátum (Lak, Dankó Pista út belterületi határ) területén
bejelentett lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkezem / rendelkezünk, és életvitelszerűen
ott is élek / élünk.



Tudomásul vettem a kiíró tájékoztatását a fenti bérlemény vonatkozásában.



Kötelezettséget vállalok / vállalunk arra, hogy a pályázat megnyerése esetén a bérleti
szerződését 15 napon belül, valamint közüzemi szolgáltatóval - áramszolgáltató esetén az
előre fizetős óra felszereléséről - a közüzemi szerződést a bérleti szerződés megkötését
követően haladéktalanul megkötöm / megkötjük.



Kötelezettséget vállalok / vállalunk arra, hogy a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg
két havi bérleti díj összeget, mint kauciót megfizetek / megfizetünk.



Nyilatkozom, hogy sem külön-külön, sem együttesen nem rendelkezem / rendelkezünk,
illetve jelen pályázat benyújtását megelőző 1 évben sem rendelkeztem / rendelkezünk
önálló, saját, kizárólagos tulajdonú, avagy ½-ednél nagyobb tulajdoni arányú lakással.



Nyilatkozom, hogy nincs ellenem folyamatban lakbér vagy külön szolgáltatások díjának
meg nem fizetése miatt bírósági, végrehajtási eljárás, és az önkormányzattal korábban kötött
bármely szerződéséből eredő egyéb 200.000.- forintot meghaladó tartozásom sincs,



Nyilatkozom, hogy a pályázat keretében benyújtott jövedelemigazolások által alátámasztott
jövedelmen túlmenően egyéb jövedelmem nincs, továbbá nem rendelkezek / rendelkezünk
együttesen olyan vagyonnal, melynek együttes forgalmi értéke meghaladja az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének százszorosát. (2.850.000,- Ft),

Lak, 2020. év október hó _____ nap

………………………..…
Pályázó aláírása

…………………………………..…
Pályázó házastársának /élettársának aláírása
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Becsatolt iratok

 Pályázó személyi azonosító okmányai másolata (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 Pályázó házastársának / élettársának személyi azonosító okmányai másolata (személyi
igazolvány, lakcímkártya) – (adott esetben)

 házassági

anyakönyvi kivonat másolata / élettársak esetében közjegyzői igazolás

másolata (adott esetben)

 együttköltöző családtagok születési anyakönyvi kivonatának másolata
 Vissza/befogadó nyilatkozat
 jövedelemigazolások, vagyoni helyzetre vonatkozó igazolás,
 munkaviszonyra, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó igazolások
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Tájékoztató a személyes adatok kezeléséről
Tájékoztatjuk, hogy az ÖN személyes adatainak a Lak Község Önkormányzata. általi
adatkezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII törvény (Info. tv. ) 5. § (1) bek. b.) pontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor Lak
Község Önkormányzatának a Lak Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások bérletéről
szóló 11/2020.(IX.28.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak teljesítése érdekében.
Az adatkezelés célja az Önkormányzat által önkormányzati tulajdonú lakás célú helyiségek
hasznosítására meghirdetett pályázati eljárásban benyújtott pályázat azonosítása, a Lak Község
Önkormányzatának a Lak Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások bérletéről szóló
11/2020.(IX.28.) rendeletében előírt pályázati feltételeknek történő megfelelés ellenőrzése,
valamint a pályázóval való kapcsolattartás és kommunikáció. További személyes adatok
kezelése csak törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek
teljesítése.
A kezelt adatok harmadik személy részére történő átadása az Info. törvényben foglalt
kivételektől eltekintve, kizárólag előzetes hozzájárulás alapján történhet.
Tájékoztatjuk, hogy az Info. tv. 21. §-ban foglaltak szerint tiltakozhat személyes adatainak
kezelése ellen. Ennek sikertelensége esetén választása szerint az állandó lakóhelye, vagy
tartózkodási helye szerinti Törvényszékhez fordulhat.

Lak Község Önkormányzata
Nyilatkozat:
A fenti adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadtam, ennek ismertében nyújtom be
pályázatomat:
Hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a polgármesteri hivatal a kérelmem
elbírálásához kapcsolódóan felhasználja és nyilvántartsa a pályázat elbírálásáig / nyertességem
esetére a bérleti szerződés fennállásáig, valamint, hogy azok hitelességének ellenőrzése
érdekében a személyi adatokat nyilvántartó hatóságokat megkeresse:
Dokumentumok megőrzése projekt zárásától számítva 5 év.
Lak, 2020. év október hó _____ nap

………………………..…
Pályázó aláírása

…………………………………..…
Pályázó házastársának /élettársának aláírása
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