
Pályázati adatlap 
 
Pályázott lakás(ok) címe: .......................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………….......... 
Lakáskérelem nyilvántartási száma:......................................................................................... 
 
Személyes adatok: 
Név (leánykori név is):................................................................................................................,  

születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:........................................., lakcíme:.......................................................................... 

Munkahelye:....................................................... Munkaviszonyának kezdete:........................... 

 
Jövedelemre vonatkozó adatok: 
Jövedelem jogcíme és összege (Az Önre vonatkozót töltse ki!) 
 
  - munkabér:......................................................................................................Ft 
  - nyugdíj (rokkant vagy öregségi):...................................................................Ft 
  - GYES, GYED:...............................................................................................Ft 
  - munkanélküli ellátás:.....................................................................................Ft 
  - egyéb (pl.: családi pótlék, fogyatékossági tám., alkalmi munka):.................Ft 
 
Havi jövedelme összesen:........................................................................................................Ft 
 
A pályázó nevén nyilvántartott lakáscélú megtakarítás összege:................................................ 
 

A pályázó leendő bérlőtársára vonatkozó adatok 
 
Személyes adatok: 
Név (leánykori név is):................................................................................................................,  

születési hely, idő: …………………………………………………………………………….. 

Anyja neve:........................................., lakcíme:.......................................................................... 

Munkahelye:....................................................... Munkaviszonyának kezdete:........................... 

 
Jövedelemre vonatkozó adatok: 
Jövedelem jogcíme és összege (Az Önre vonatkozót töltse ki!) 
 
  - munkabér:......................................................................................................Ft 
  - nyugdíj (rokkant vagy öregségi):...................................................................Ft 
  - GYES, GYED:...............................................................................................Ft 
  - munkanélküli ellátás:.....................................................................................Ft 
  - egyéb (pl.: családi pótlék, fogyatékossági tám., alkalmi munka):.................Ft 
 
Havi jövedelme összesen:........................................................................................................Ft 
 
A pályázó nevén nyilvántartott lakáscélú megtakarítás összege:................................................ 
 



A pályázó(k) tartásában lévő gyermekek adatai 
 
Név:............................................................szül.év...........hó.....................nap............ 
Név:............................................................szül.év...........hó.....................nap............ 
 
 

A pályázó és a vele együtt költözők jelenlegi lakására vonatkozó adatok: 
 
Lakáshasználat jogcíme, fenntartásával járó költségek összege: 
....................................................................................................................................................... 
 

A pályázó és társa nyilatkozata a tulajdonukban lévő ingatlanvagyonról, 
személygépkocsiról és az adatlapon feltüntetett adatok valóságtartalmáról 

 
Felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a pályázatban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. A jogszabályban leírtakat ismerjük és tudomásul vesszük, elfogadjuk. 
 
Kijelentjük, hogy jelenleg nincs, nem is volt a tulajdonunkba családi ház, társasházi lakás, 
építési telek. 
 
Kijelentjük, hogy személygépkocsi:  

- nincs a tulajdonunkban 
- van gépjármű a tulajdonunkban 
- jelenleg nincs, de volt. (A megfelelőt húzza alá!) 

 
Kérjük a megpályázott ingatlanban levő bérlakásokban ideiglenes, meghatározott időtartamra 
történő elhelyezésünket. 
 
Hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk szolgáltatott adatokat a Polgármesteri Hivatal, 
valamint Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által kijelölt bizottság 
nyilvántartsa és kezelje, valamint nevünk, lakcímünk pályázóként történő, a helyi médiában, 
illetve az Önkormányzat hirdetőtábláján történő közzétételéhez.  
 
A nyertes pályázók vállalják, hogy amennyiben az elnyert lakásban a közművek 
kikötésre kerültek azok visszaköttetéséről gondoskodnak és költségeit viselik.  
 
Hódmezővásárhely, 201...............................hó........nap. 
 
 
 ...............................................    ....................................................... 
       Pályázó                Pályázó  
 
Csatolandó iratok 
1. személyi igazolvány, lakcímkártya 
2. házassági anyakönyvi kivonat 
3. gyermekek születési anyakönyvi kivonata 
4. gyermekét egyedül nevelő pályázó esetén a gyermek elhelyezéséről és a tartásdíj 
megállapításáról szóló jogerős bírósági döntés 
5. iskolalátogatási igazolás (16. életévét betöltött, eltartott gyermek esetében) 
6. jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi) 


