
 

P Á L Y Á Z A T I   A D A T L A P 
 

Megpályázott lakás címe: 2740 Abony Vasút út 2. I/1. 

Pályázó neve: ..........................................................................................................................  

Születési neve:.........................................................................................................................  

Születési helye, ideje: .............................................................................................................  

Anya neve: ..............................................................................................................................  

Családi állapota:.....................................................................................................................  

Állampolgársága: ...................................................................................................................  

Lakóhely: ................................................................................................................................  

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

Személyi igazolvány száma....................................................................................................  

Lakcímkártya száma: ............................................................................................................  

Adószám: ................................................................................................................................  

Telefonszám: ...........................................................................................................................  

Pályázóval együttlakó és együtt költöző személyek: 

Név 
Születési 

név 

Születési 

hely 

Születési 

idő 
Anyja neve 

Családi 

állapota 

Hozzátartozói 

minősége 

       

 

       

 

       

 

       

 

       

 

 

1) Abony, Vasút út 2. I/1. szám alatti bérlakás tekintetében ………….. hónapra eső, azaz 

……………………………. Ft, lakbér egy összegben történő megfizetését vállalom. 
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………………………………….………….. (pályázó neve) nyilatkozom, hogy a pályázatban 

meghirdetett bérbeadási feltételeket elfogadom. 

Pályázathoz csatolni kell: 

 

A pályázó és vele együttköltöző személyek vagyon és előző 3 havi jövedelemnyilatkozatát, a 

vagyoni, jövedelmi, szociális helyzetről, családi állapot szóló igazolásokat, valamint- a pályázat 

benyújtásának időpontjában fennálló- lakhatásának jogcímét, a lakott lakás adatait. 

 

Jövedelmi viszonyokat 

- munkaviszonyból, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelmet 

munkáltatói igazolással, 

- egyéni vállalkozásból eredő jövedelmet, vagy társas vállalkozásból származó tagi és osztalék 

jövedelmet APEH által kiadott igazolással, 

- munkanélküli ellátást a megállapító, megszüntető határozattal és a postai kifizető 

bizonylattal, ha nem részesül ellátásban, a Munkaügyi Központ erről szóló igazolásával, 

- gyermektartási díjat a gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzéssel, ítélettel, vagy a 

kérelmező nyilatkozatával, 

- egyéb jövedelmeket (pl. családi pótlék, GYES, szociális támogatások stb.) a folyósító által 

kiállított igazolással 

 

Hozzátartozói minőséget 

- elvált családi állapot esetén a jogerős bírósági ítélettel, végzéssel,  

- élettársi kapcsolat esetén hatósági bizonyítvánnyal igazolja. 

- házassági anyakönyvi kivonat. 

 

Nyilatkozatokat és egyéb dokumentumokat.Személyigazolvány, lakcímkártya fénymásolati 

példánya. Ingó és ingatlan, vagyoni nyilatkozat, valamint az ajánlati biztosíték befizetésének 

igazolását. 

 

Az ingatlanvagyont 

- építési telek- és egyéb ingatlantulajdont fél évnél nem régebbi adó és érték bizonyítvánnyal, 

lakástulajdon esetén a lakás hiteles tulajdoni lapjának másolat, vagy egyszerűsített határozati 

szemle bemutatásával, 

- ingó vagyon nyilatkozattal. 

- nyilatkozat a pályázó esetleges korábbi lakás bérbevételére irányuló kérelméről. 

A pályázatra benyújtott jelentkezési lapon, illetve a kérelemben szereplő adatok valódiságát a 

Hivatal jogosult ellenőrizni.  

Az ellenőrzés a munkáltató, és az igazolásokat kiállító szervek megkeresésével, helyszíni 

adategyeztetéssel, illetve a pályázó (kérelmező) meghallgatásával történhet. 

 

Dátum: 2019. 

 

 

 ………………………………..….. ……………………………………… 

 Pályázó aláírása Házastárs/élettárs aláírása 


