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PÁLYÁZATI ADATLAP - 

MIKSZÁTH KÁLMÁN UTCA 3. SZ. ALATTI BÉRLAKÁS 

1. Az igénylő adatai: 
Az igénylővel együtt költöző 

házastárs, élettárs adatai: 

Név:   

Születési név:   

Születési hely, idő:   

Anyja születési neve:   

Családi állapot:   

Adóazonosító jel:   

Állampolgárság:   

Lakóhely (állandó 

lakcím): 
  

Tartózkodási hely 

(ideiglenes lakcím): 
  

Telefonszám:   

Foglalkoztató 

megnevezése, címe: 

 

  

A foglalkoztatási 

jogviszony határozott / 

határozatlan időtartamú:  

  

 

2. Az igénylővel együtt költöző további személyek (pl. gyermek) adatai: 

 

Név, születési név: Születési hely, idő: Anyja születési neve: Rokonsági kapcsolat: 
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3. Az igénylővel és az igénylővel együtt költöző házastárs, élettárs jövedelmi adatai: 

 

Jövedelemtípusok Igénylő 

Az igénylővel 

együtt költöző 

házastárs, 

élettárs 

Együtt költöző további személy 

(pl. gyermek) 

   

1 

Munkaviszonyból, 

munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyból származó nettó 

jövedelem 

      

2 
Társas és egyéni vállalkozásból 

származó jövedelem 

      

3 
Nyugdíj, járadék, nyugdíjszerű 

ellátás, baleseti nyugellátás 

      

4 

Gyermek ellátásához és 

gondozásához kapcsolódó 

támogatások (GYED, GYES, 

GYET, családi pótlék, tartásdíj, 

stb.) 

      

5 

Önkormányzat, járási hivatal és 

munkaügyi szervek által 

folyósított rendszeres pénzbeli 

ellátás (álláskeresési ellátások, 

bérpótló juttatás, rendszeres 

szociális segély, rendszeres 

nevelési segély, stb.) 

      

6 

Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapír, 

ingatlan bérbeadása, haszonbér 

stb.) 

      

7 Havi nettó jövedelem összesen       

 

A fentiek alapján az igénylő háztartásában 1 főre jutó havi nettó jövedelem: ........................... 

Ft/hó/fő  

 

4. Az igénylővel és az igénylővel együtt költöző házastárs, élettárs, együtt költöző további 

személy (pl. gyermek) vagyoni adatai: 

 

Vagyon: ingatlan (pl. családi ház, társasházi és egyéb lakás, üdülő, garázs, egyéb) gépjármű, vagyoni 

értékű jog (pl. haszonélvezet), stb. 

 

Az igénylő vagyona (megnevezése, címe, tulajdoni hányada, szerzés jogcíme, stb.), vagyoni értékű 

joga, stb.:.................................................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

Az igénylővel együtt költöző házastárs, élettárs vagyona (megnevezése, címe, tulajdoni hányada, 

szerzés jogcíme, stb.), vagyoni értékű joga, stb.:.................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

Együtt költöző további személy (pl. gyermek) vagyona (megnevezése, címe, tulajdoni hányada, 

szerzés jogcíme, stb.), vagyoni értékű joga, stb. ................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

 

5. Az igénylő és az igénylővel együtt költöző házastárs, élettárs, együtt költöző további 

személy által, az igénylés benyújtásának időpontjában használt lakóhely adatai: 

- címe:......................................................................................... alapterülete: ……………… m
2
     

- szobáinak száma: ………........................................................................................................... 

- komfortfokozata:      összkomfortos   -   komfortos   -   félkomfortos   -   komfort nélküli 

- a lakóhelyen élők száma: .................... fő 

- a használat jogcíme: tulajdonos  -  résztulajdonos  -  haszonélvező  -  családtag  – szívességi 

lakáshasználó - egyéb: ……………………………………........................................................ 

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

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

 

6. Az igénylő által megjelölt bérlakás-kategória, aláhúzással kérjük jelölni: 

I. kategória (1 szobás lakás) 

II. kategória (1+1 fél szobás lakás) 

III. kategória (1+2 félszobás lakás) 

A bérlakás igénylésének oka: 

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

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

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

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

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

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

Az igénylővel, együtt költöző házastárssal, élettárssal, együtt költöző további személlyel kapcsolatos 

információ, amely a bérlakás kijelölés szempontjából jelentőséggel bír pl. tartós betegség / 

fogyatékosság / súlyosan mozgássérült személy, egyéb):........................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 

7. Kötelezően csatolandó mellékletek: 

- a benyújtást megelőző egyhavi jövedelemről szóló igazolás (munkáltatói igazolás, utolsó havi 

bérlap, nyugdíjösszesítő, családi pótlék, gyerektartás stb.). 

- a munkahelyek szakember ellátottságának javítása igazolására szolgáló munkáltatói 

szándéknyilatkozatot (amennyiben előnyként kéri érvényesíteni). 

- az igénylő az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 128. § (1) bekezdés c) pontja 

szerinti nyilatkozata arról, hogy a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője az 

adótitoknak minősülő helyi adóadatait megismerje és kezelje. 

- az igénylő nyilatkozata arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjában 

meghatározottak szerint hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Mezőberényi 

Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője a bérleti jogviszonnyal összefüggésben kezelje. 

- személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító jel másolata. 

- haszonélvezeti jog igazolása (amennyiben van). 

 

 

 

Mezőberény, 2021................................ 

 

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

 igénylő 

 

 

Tanú 1. Tanú 2. 

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

Szig. szám.:……………………… Szig. szám.:…………………….. 

 

Aláírás:…………………………… Aláírás:…………………………… 
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NYILATKOZATOK 

 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek.  

- Hozzájárulok, ahhoz, hogy a kérelemben szereplő adatok valódiságát a Mezőberényi 

Polgármesteri Hivatal kijelölt ügyintézője ellenőrizze, a lakásigénylés elbírálásáig, illetőleg a 

lakásbérleti szerződés megszűnéséig a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően az 

önkormányzat kezelje, illetve statisztikai célra felhasználja. 

- Kijelentem, hogy a személyes adataimban és körülményeimben bekövetkezett változásokat 

15 napon belül bejelentem az önkormányzat felé. 

- Tudomásul veszem, hogy nem jogosult – a lakásrendeletbe foglalt egyéb feltételek teljesülése 

esetén sem – önkormányzati bérlakásra az a személy 

 akinek bérleti jogviszonya az igénylés, kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül neki 

felróható okból szűnt meg, illetve 5 éven belül önkormányzati bérlakásból kilakoltatás 

útján költöztették ki, 

 az igénylésében, kérelmében valótlan adatot közöl, 

 korábban önkormányzati bérlakást helyreállítatlan állapotban adott vissza, vagy azt 

elhagyta és onnan ismeretlen helyre távozott 

 az önkormányzattal szemben a bérleti szerződés megkötésekor tartozása áll fenn, 

 akinek a korábbi mezőberényi önkormányzati bérlakásra vonatkozó lakásbérleti 

szerződése megszűnésekor, a bérlakásból történő kiköltözése időpontjában az 

önkormányzati bérlakás tekintetében közüzemi szolgáltatási díjhátraléka állt fenn. 

- Nyilatkozom, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismertem.  

- A bérlakás hirdetményben foglaltakat megismertem, az abban foglaltakat elfogadom. 

 

 

Mezőberény, 2021................................ 

 

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

 igénylő 

 

 

 

 

Tanú 1. Tanú 2. 

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

Sz. ig. szám.:……………………… Sz. ig. szám.:…………………….. 

 

Aláírás:…………………………… Aláírás:…………………………… 

 

 

 


