
PÁLYÁZAT 

önkormányzati lakás bérbevételére szociális helyzet alapján 

1.1. Alulírott (név): ………………………………………………………………………… 

1.2. Születési név: …………………………………………………………………………… 

1.3. Születési hely, idő: ……………………………………………………………………… 

1.4. Anyja neve: …………………………………………………………………………… 

1.5. Állampolgársága):……………………………………………………………………… 

Battonya, ………………………………………………………… szám alatti lakos szociális 

rászorultságom alapján bérleti szerződést kívánok kötni az önkormányzat tulajdonát képző  

Battonya…………………………. utca …….. szám……..fsz/em ……………ajtószám alatti 

bérlakásra, az alábbi indokok miatt: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

1.6. A lakásba összesen……………….. fő költözne. 

 

I.  

Személyi körülményeim 
 

2. Orvosilag igazolt terhesség áll fenn ⃰:    igen  nem  

3. Közös háztartásban élő kiskorú gyermekeim száma:……………………………………….. 

4. Közös háztartásban élő közép/felsőfokú oktatási intézményben nappali tagozaton tanuló 

nagykorú eltartott gyermekeim száma:………………………… 

5. Házastársam/élettársam* 

 5.1. Neve:……………………………………………………………………………… 

 5.2. Születési helye, ideje:…………………………………………………………….. 

 5.3. Anyja neve:……………………………………………………………………….. 

 5.4. Lakcíme:………………………………………………………………………….. 

                                                           
⃰ Megfelelő rész aláhúzandó 



5.5. A házastárs/élettárs Battonyán bejelentett lakóhellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) ……………(nap) óta 

 

5.6. A házastárs/élettárs Battonyán bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) …………. ..(nap) óta 

 

6. A gyermekemet egyedül nevelem*:    igen  nem  

 

7. Pályázóra vonatkozó adatok* (A megfelelő rész aláhúzandó!) 

7.1. Munkaviszonyban állok   

7.2. Egyéb ellátásban részesülök:……………………… 

7.3. Ellátatlan vagyok 

 

8. A pályázó Battonyán bejelentett lakóhellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) ……………(nap) óta 

9. A pályázó Battonyán bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) …………. ..(nap) óta 

 

10. A pályázóval együttköltöző személyre vonatkozó adatok 

 

10.1. Név:………………………………………………………………………………………. 

10.2. Születési hely, idő:……………………………………………………………………… 

10.3. Anyja neve:……………………………………………………………………………… 

10.4. Lakcíme:………………………………………………………………………………… 

10.5. Rokoni kapcsolat:………………………………………………………………………… 

10.6. Munkaviszonyban áll    

10.6.1. Egyéb ellátásban részesül:…………………..   

10.6.2. Ellátatlan ⃰ 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

10.7. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett lakóhellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) ……………(nap) óta 

 

10.8. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) …………. ..(nap) óta 

 

11.1. Név:………………………………………………………………………………………. 

                                                           
⃰ A megfelelő rész aláhúzandó 



11.2. Születési hely, 

idő:……………………………………………………………………………. 

11.3. Anyja 

neve:…………………………………………………………………………………… 

11.4. 

Lakcíme:……………………………………………………………………………………… 

11.5. Rokoni 

kapcsolat:……………………………………………………………………………. 

11.6. Munkaviszonyban áll    

11.6.1. Egyéb ellátásban részesül:………………….. 

11.6.2.  Ellátatlan* 

 (A megfelelő rész aláhúzandó!) 

11.7. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett lakóhellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) ……………(nap) óta 

 

11.8. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) …………. ..(nap) óta 

 

12.1. Név:…………………………………………………………………………………….. 

12.2. Születési hely, 

idő:………………………………………………………………………….. 

12.3. Anyja 

neve:…………………………………………………………………………………. 

12.4. 

Lakcíme:……………………………………………………………………………………. 

12.5. Rokoni 

kapcsolat:…………………………………………………………………………… 

12.6. Munkaviszonyban áll    

12.6.1. Egyéb ellátásban részesül:…………………..  

12.6.2. Ellátatlan*  

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

12.7. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett lakóhellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) ……………(nap) óta 

 

12.8. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) …………. ..(nap) óta 

 

13.1. Név:…………………………………………………………………………………….. 

13.2. Születési hely, 

idő:………………………………………………………………………….. 



13.3. Anyja 

neve:…………………………………………………………………………………. 

13.4. 

Lakcíme:……………………………………………………………………………………. 

13.5. Rokoni 

kapcsolat:…………………………………………………………………………… 

13.6. Munkaviszonyban áll     

13.6.1. Egyéb ellátásban részesül:…………………..  

13.6.2. Ellátatlan*  

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

13.7. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett lakóhellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) ……………(nap) óta 

 

13.8. Az együttköltöző személy Battonyán bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik: 

…………(év) …………….(hónap) …………. ..(nap) óta 

 

14. Tartósan beteg vagy fogyatékos vagyok*     

Tartós betegség vagy fogyatékosság:……………………………………………………….. 

 

15. Együttköltöző családtagom tartósan beteg vagy fogyatékos 

15.1. Név:……………………………………………………………………………………. 

15.2. Rokoni kapcsolat:……………………………………………………………………… 

15.3. Betegség, fogyatékosság:……………………………………………………………… 

 

15. 4. Név: …………………………………………………………………………………… 

15.5. Rokoni kapcsolat:……………………………………………………………………… 

15.6. Betegség, fogyatékosság:……………………………………………………………… 

 

16. A jelenlegi lakásban tartózkodásom jogcíme*:    

a) albérlő, hajléktalanszálló 

b) családtag 

c) szívességi lakáshasználó 

d) egyéb:………………. 

 

17. Orvos által igazoltan egészségtelen lakáskörülményeim vannak, amely az egészségügyi 

állapotot kedvezőtlenül befolyásolja: 



a) pályázó esetén ⃰      igen  nem     

b) együttköltöző családtag esetén*:    igen  nem   

 

18. Az általam lakott lakás/lakóépület: 

a) alapterülete: ………..m2 

b) szobaszáma:………………………… 

c) ténylegesen ott lakók száma: ………………fő 

 

 

II. 

JÖVEDELMI ADATOK 

 

A pályázó és a pályázóval együttköltöző személyek (havi) jövedelmi adatai (Ft-ban): 

 

(Minden jövedelem esetén az erről szóló keresetigazolást mellékelni kell! Ennek elmulasztása 

esetén a pályázat érvénytelen!) 

 

1 főre jutó havi jövedelem: …………………………………………………………… 
                                                           
⃰ Megfelelő rész aláhúzandó 

A B C 

 

Jövedelem típusa Pályázó 

jövedelme 

Pályázóval együttköltöző személyek jövedelme 

1.Munkaviszonyból 

és más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó jövedelem 

     

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

     

3. Táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

     

4. Nyugellátás és 

egyéb nyugdíjszerű 

ellátások 

     

5.Önkormányzat, 

járási hivatal és 

munkaügyi szervek 

által folyósított 

ellátások 

     

6. Egyéb jövedelem      

7. Összes jövedelem      



 

 

III. 

VAGYONI ADATOK 

 

A pályázó és a pályázóval együttköltöző valamennyi személy vagyona 

 

 

A) Ingatlanok 

 

1. Beköltözhető lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): 

 

van  nincs*   

 

Tulajdonos:………………………………..címe: ................. város/község ................... út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:.......................................... Ft 

 

Haszonélvezeti joggal terhelt:    igen   nem*  

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

 

van  nincs* 

 

Tulajdonos…………………………………..címe: ....................... város/község 

.................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: 

...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft 

 

3. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):  

 

van  nincs* 

Tulajdonos:……………………………………..címe: .............................................................. 

hrsz:……….……………….. 

Területe:……………………………………………….. 

Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft 

 

4. Zártkerti ingatlan 

 

van  nincs* 

 

címe: .......................................................................................... hrsz:……….……………….. 

Területe:…………………………………………………………. 

Becsült forgalmi érték: .............................................. Ft 

 

B) Egyéb vagyontárgyak 
Gépjármű: 

 

van  nincs* 



 

a) személygépkocsi: ..............................................................típus ....................... 

…...rendszám:………….. 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .......................................................................................... 

Becsült forgalmi érték:** ....................................................Ft 

Tulajdonos:…………………………….. 

b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................ típus 

........................... rendszám: …………………… 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .......................................................................................... 

Becsült forgalmi érték:** ................................................... Ft 

Tulajdonos:…………………………….. 

 

Egyéb vagyontárgy 

 

van  nincs* 

 

a) megnevezése…………………………………………………………………………………. 

Szerzés ideje:…………………………………………………………………………………… 

Becsült forgalmi értéke: …………………………………… Ft 

Tulajdonos:………………………………………….. 

 
 Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 

*A megfelelő rész aláhúzandó 

** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 

 

Megjegyzés: 

Ha a pályázó vagy az együttköltöző személy bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye 

szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

 

 

IV. 

Nyilatkozat közüzemi díjtartozásról 

 

Alulírott nyilatkozom, hogy közüzemi díjtartozásom  

 

nem áll fenn       fennáll.  

 

(A megfelelő rész aláhúzandó!) 

 

Amennyiben fennáll,  

 

vállalom       nem vállalom,  

 

hogy a bérleti szerződés megkötéséig közüzemi díjtartozásom kiegyenlítem. (A megfelelő rész 

aláhúzandó!) 

 

V. 

EGYÉB NYILATKOZATOK 

 



Vállalom, hogy a pályázat elnyerése esetén Battonya Város Önkormányzatával lakásbérleti 

szerződést kötök. 

Hozzájárulok – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény 5.§-a alapján -  a pályázatban szereplő adatoknak a pályázat elbírálása  során 

történő felhasználásához.  

 

Nyilatkozom, hogy a pályázat elnyerése esetén a családsegítő szolgálattal való 

együttműködést vállalom. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

Tudomásul veszem, hogy a Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a közölt adatokat 

ellenőrizheti és környezettanulmányt készíthet, illetve a valótlan adatok közlése magával vonja 

a pályázati lap érvénytelenségét, valamint a későbbiek során a bérleti szerződés azonnali 

hatályú felmondását. 

 

 

Battonya, 20…………. év………………..hónap…….nap 

 

 

………………………………….. 

              

            pályázó aláírása  

     
 

A pályázathoz csatolni kell: 

a) a pályázó és a vele együttköltöző személyek pályázat benyújtását megelőző hónapra vonatkozó 

jövedelemigazolását (60 napnál nem régebbi), 

b) tartós betegség, mozgáskorlátozottság esetén az arról szóló orvosi igazolást, amelyből megállapítható, hogy az 

állapot a pályázat benyújtásakor fennáll, 

c) terhesség fennállását igazoló orvosi igazolást, 

d) nappali tagozaton tanulmányokat folytató nagykorú eltartott gyermek iskolalátogatási igazolását, 

e) az egészségi állapotot kedvezőtlenül befolyásoló egészségtelen lakhatási körülmény esetén az orvos által 

kiállított igazolást. 

 

 


