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Pályázati adatlap 

a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. lakás bérbeadására irányuló, LAKÁSPÁLYÁZAT 203 megnevezésű pályázatához 

1. Személyes adatok 

A pályázó neve:  

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Lakóhelye:*  

Tartózkodási helye:*  

Értesítési cím:  

*Lakcímet igazoló hatósági igazolvány alapján 

2. Elérhetőség 

Telefonszám:  

E-mail:  

3. A pályázóra vonatkozó, előnyben részesítést megalapozó körülmények (aláhúzandó): 

A pályázó fogyatékkal élő:    igen/nem 

A pályázó tartós betegségben szenved:  igen/nem  

A pályázó legalább 4 hetes, igazolt várandós:  igen/nem 

A pályázó meddőségi programban vesz részt:  igen/nem 

A pályázó gyermekét / gyermekeit egyedül neveli: igen/nem 

4. A pályázóval együtt költöző közeli hozzátartozókra vonatkozó adatok: 

Az együtt költözők száma: ………fő 

Ssz. Együtt költöző személy neve Születési helye, ideje A pályázóval fennálló rokoni 

kapcsolatának megnevezése 

1.    

2.    

3.    

 

A pályázóval együtt költöző személyek a pályázó közeli hozzátartozói lehetnek. Jelen pályázat során közeli 

hozzátartozó: a házastárs, a vér szerinti, az örökbefogadott, a mostoha és a nevelt gyermek, a szülő, a testvér, a 

testvér házastársa, az élettárs, nagyszülő, a gyermek házastársa és az unoka. 
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A pályázóval együtt költöző, fogyatékkal élő személyek száma:  fő 

A pályázóval együtt költöző, tartós betegségben szenvedő személyek száma: fő  

A pályázóval együtt költöző hozzátartozója legalább 4 hetes, igazolt várandós (aláhúzandó): igen/nem 

A pályázóval együtt költöző hozzátartozója meddőségi programban vesz részt (aláhúzandó): igen/nem 

 

5. A pályázó jelenlegi lakóhelye és lakhatási körülményei 

A pályázó életvitelszerű lakhatását biztosító 

ingatlan címe: 

 

A lakásban együtt élő személyek száma (fő):  

A lakásban együtt élő személyek havi 

jövedelmének összege (azaz a háztartás 

teljes jövedelme):  

 

Az ingatlan használatának jogcíme (kérjük 

bejelölni): 

tulajdonos, haszonélvező 

bérlő, bérlőtárs 

szobabérlő  

albérlő 

szociális intézmény lakója  

családtag 

szívességi lakáshasználó 

önkényes beköltöző 

Albérlet esetén a havi bérleti díj összege:  

A lakás évi összes rezsiköltsége:  

A lakás évi összes közös költsége (albérlet 

esetén a tulajdonost terhelő rész kivételével): 

 

A lakásba beköltözés dátuma (azaz mióta 

lakik a pályázó a lakásban?): 

 

 

6. A pályázó és az együtt költöző hozzátartozó(k) jövedelmi helyzetére vonatkozó adatok  

a) A pályázó munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelemmel rendelkezik 

(aláhúzandó): igen/nem 

 Igen válasz esetén a munkahely neve, címe és a munkavégzés helyének pontos címe: 

  

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Munkaviszonyból származó havi nettó jövedelem: _____________________________ Forint 
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 Nem válasz esetén: 

 munkahelyemet a COVID19 járvány következtében veszítettem el 

 egyéb ellátásban részesülök (rokkantsági ellátás, nyugdíj stb.) 

 társas vagy egyéni vállalkozásból származó jövedelemmel rendelkezem 

 egyéb okból regisztrált álláskereső vagyok 

b) A pályázó együtt költöző hozzátartozója munkaviszonyból vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból 

származó jövedelemmel rendelkezik (aláhúzandó): igen/nem 

Igen válasz esetén a munkahely neve, címe és a munkavégzés helyének pontos címe: 

 

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

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Munkaviszonyból származó havi nettó jövedelem:  _______________________________ Forint 

 Nem válasz esetén: 

 munkahelyét a COVID19 járvány következtében veszítette el 

 egyéb ellátásban részesül (rokkantsági ellátás, nyugdíj stb.) 

 társas vagy egyéni vállalkozásból származó jövedelemmel rendelkezik 

 egyéb okból regisztrált álláskereső 

 

Jövedelem típusa Pályázó Együtt költöző hozzátartozó 

Munkaviszonyból, munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszonyból származó 

jövedelem és táppénz  

 

a fentiek szerint 

 

a fentiek szerint 

Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

  

Ingatlan, ingó vagyontárgyak 

értékesítéséből, bérbeadásából, 

vagyoni értékű jog átruházásából 

származó jövedelem 

  

Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíjszerű ellátások 

  

A gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, GYET, 

családi pótlék, gyermektartásdíj) 

  

Önkormányzat és munkaügyi szervek 

által folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás (munkanélküli járadék, 

rendszeres szociális és nevelési segély, 

jövedelempótló támogatás, stb.)  

  

Föld bérbeadásából származó 

jövedelem 

  

Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, kis összegű 

kifizetések, stb.) 
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7. A pályázó vagyoni helyzetére vonatkozó adatok 

A. Ingatlanok 

a. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon:  

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 

b. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon:  

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

c. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon: 

Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):............................................................. 

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

 

d. Termőföldtulajdon: 

Megnevezése: ……………………………………………………....................................... 

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

A pályázóval együtt költöző valamennyi személynek a fentiek szerinti nyilatkozatot kell kitöltenie (kiskorú gyermek esetén 

is, melyet a törvényes képviselő tölt ki és ír alá). Az együttköltöző személyeknek az  

1. számú Pótlapon (lásd a jelen adatlap végén) található nyilatkozatot kell kitölteniük. Ugyanezen 1. számú Pótlap 

használható a pályázó, vagy az együtt költöző hozzátartozó tulajdonában álló további ingatlanok felsorolására.  
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8. A pályázó munkába járásának jelenlegi körülményei: 

 

a) a munkába járás módja (aláhúzandó): 

- gépkocsi 

- tömegközlekedés 

- kerékpár 

- egyéb: ___________________________________ 

 

b) a munkakezdés és a munka befejezésének időpontja (óra:perc) 

H K SZ CS P SZ V 

       

       

 

9. Parkolási engedély iránti igény 

 

A pályázó, vagy vele együtt költöző hozzátartozója igényt tart-e a lakáshoz tartozó, I. kerületi parkolási engedélyre? 

(aláhúzandó):  igen/nem 

 

10. Közösségért végzett munka 

 

A pályázó közösségért való önkéntes munkavégzésért kapott-e dokumentummal igazolható módon dicséretet, vagy 

kitüntetést? (aláhúzandó): igen/nem 

 

Ha igen, kérjük sorolja fel a fenti elismeréseket: 

 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………. 
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11. A pályázathoz szükséges nyilatkozatok 

a) Kijelentem, hogy a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. által lakás bérbeadására irányuló, 2022. február 2.-n 

közzétett pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket megismertem.  

b) Kijelentem, hogy amennyiben a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat tulajdonában álló lakás bérleti vagy 

bérlőtársi jogával rendelkezem, a pályázat elnyerése esetén, a szerződéskötést megelőzően e lakás bérleti jogáról 

lemondok. 

c) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül bármilyen lakásra vonatkozó bérleti szerződésem 

felróható magatartásom miatt, felmondással nem került megszüntetésre. 

d) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtását megelőző öt éven belül önkormányzati lakás bérleti jogáról nem mondtam le, 

önkormányzati bérlakásomat magánforgalomban nem cseréltem el. 

e) Hozzájárulok ahhoz, hogy a Budavári Lakásügynökség Nonprofit Kft. a bérleti jogviszony létrehozásához szükséges 

személyes adataimat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 

1993. évi LXXVIII. törvény keretei között nyilvántartsa és kezelje, valamint hogy az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adataimat kezel je. 

f) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Budapest, ________________________   

   A pályázó aláírása 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név:        Név: 

Lakcím:        Lakcím: 

Aláírás:        Aláírás: 
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1. számú Pótlap a pályázó további ingatlanjait, vagy a pályázóval együtt költöző hozzátartozó ingatlanjait bejelentő 

nyilatkozathoz. További hozzátartozó(k), illetve ingatlanok esetén ugyanezt a pótlapot kérjük másolni szükség szerint. 

A nyilatkozatot tevő személy neve: ……………………………………………………………………………………………. 

A. Ingatlanok 

a. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon:  

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 

b. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon:  

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

c. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon: 

Megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):............................................................. 

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

 

d. Termőföldtulajdon: 

Megnevezése: ……………………………………………………....................................... 

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

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

 

Budapest, ________________________ ____    

      A nyilatkozatot tevő személy aláírása 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név:        Név: 

Lakcím:        Lakcím: 

Aláírás:        Aláírás: 


