
Pályázati adatlap lakhatási támogatás igénybevételéhez 

Személyes adatok 

Név:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Születési neve:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Állampolgárság:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Ideiglenes lakcím:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Állandó lakcím  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Értesítési cím:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefonszám, email cím: ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési idő, hely:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Életkor: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Anyja neve:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adóazonosító:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Taj szám:  …………………………………………………………………………………………………………………… 

Munkahely neve, címe 
(amennyiben releváns) 

  

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

Beosztás (amennyiben 

releváns) 

  

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

Jogviszony kezdete: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Együtt pályázó neve 
(amennyiben releváns) 

  

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

Együtt pályázó életkora 
(amennyiben releváns) 

  

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

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati adatlapon közöltek a valóságnak 

megfelelnek. 

 

 



Jogosultsági kritériumokra vonatkozó információk, nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy nyertes pályázat esetén Berettyóújfaluba költözöm, a részemre kijelölt lakásba, 

ahol állandó lakcímet létesítek két évre, Berettyóújfaluban lakom életvitelszerűen. 

Kérem, a megfelelő válasz mellé tegyen X-et! 

    

 

2. Szakma: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.1. Jelenleg ebben a szakmában dolgozom, és vállalom, hogy 

munkaviszonyomat/vállalkozásomat a pályázat időtartama alatt fenntartom  

2.2. Vállalom, hogy nyertes pályázat esetén, a támogatási szerződés megkötéséig 

munkaviszonyt (egyéni vállalkozói jogviszonyt) létesítek a fenti szakmában, valamint 

a jogviszonyt fenntartom a pályázat időtartama alatt  

2.2.1. Kérem, részletezze, hogy hol kíván jogviszonyt létesíteni, és ennek érdekében milyen 

lépéseket tesz/tett: 

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

3. Vállalom, hogy a támogatás elnyerése esetén a projekt kapcsán szervezett képzéseken, 

rendezvényeken a támogatás időtartama alatt min. 2 alkalommal részt veszek. 

Kérem, hogy a megfelelő válasz mellé tegyen X-et! 

 

 

4. Vállalom, hogy nyertes pályázat esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg kiköltözési nyilatkozatot 

teszek közjegyző előtt 

5. Vállalom, hogy nyertes pályázat esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg saját nevemre elkülönített 

számlát nyitok, melyre havonta min. 20.000 Ft összegben megtakarítást helyezek el a bérleti 

szerződés 24 hónapja alatt, valamint kötelezettséget vállalok arra, hogy az elkülönített  számla 

pénzintézet által megküldött egyenlegközlő értesítésének másolatát negyedévente az 

 Nem, a fentieket nem vállalom  Igen, a fentieket vállalom 

 

 

Igen, a fentieket vállalom Nem, a fentieket nem vállalom   

Igen, a fentieket vállalom Nem, a fentieket nem vállalom   

Kérem, hogy a megfelelő válasz mellé tegyen X-et! 



Önkormányzat megbízottja rendelkezésére bocsátom, és tudomásul veszem, hogy kéthavi 

előtakarékosság elmaradása esetén a bérleti szerződést a tulajdonos megbízottja felmondhatja. 

6. Tudomásul veszem, hogy a kétéves bérleti jogviszony megszűnésének napján a lakást 

rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadó részére át kell adnom, ezt követően lakhatásomról 

magamnak gondoskodom, cserelakásra nem vagyok jogosult 

7. Tudomásul veszem, hogy amennyiben pályázatom nyertes, az önkormányzat által kijelölt 

időszakban beköltözöm, a beköltözéstől számított 2 héten belül a számomra kijelölt lakásban 

állandó lakcímet létesítek, valamint fentieket fenntartom 24 hónapig, 24 hónap lejártát követően, a 

kiköltözést követő két héten belül a kijelölt lakásban állandó lakcímemet megszüntetem.  

8. Nyilatkozom, hogy Berettyóújfaluban ingatlantulajdonom, ingatlan tulajdonrészem, ingatlanon 

fennálló haszonélvezeti jogom nincs 

9. A pályázónak és házastársának/élettársának, illetve az együtt költöző személyeknek fennálló:  

9.1. helyi adótartozása van-e? Igen - nem. Ha igen, akkor összege:     …….…..….. Ft 

9.2. közüzemi díjtartozása van-e? Igen - nem. Ha igen, akkor összege: …..………… Ft 

9.3. egyéb köztartozása van-e? Igen - nem. Ha igen, akkor összege:     ..…………… Ft 

 

 

Igen, a fentieket vállalom 
  Nem, a fentieket nem vállalom 

Kérem, hogy a megfelelő válasz mellé tegyen X-et! 

Igen, a fentieket vállalom 
Nem, a fentieket nem vállalom 

Kérem, hogy a megfelelő válasz mellé tegyen X-et! 

  

Igen, a fentieket vállalom Nem, a fentieket nem vállalom 
 

 

Kérem, hogy a megfelelő válasz mellé tegyen X-et! 

Igen Nem   



Tartalmi értékelési szempontok 

1.A pályázó házastársa/élettársa és az együtt költözők adatai 

 Neve 
Szül. hely. 

ideje 
Családi viszonya a 

pályázóval 
Foglalkozása 

Havi jövedelme 
(nettó) 

Mióta laknak 
együtt 

1 pályázó      

2       

3       

4       

 

Egy főre jutó nettó havi átlagjövedelem: …………………………..Ft 

 

2.Aktív tagja-e a közösségnek? 

a. Nem, nem vagyok tagja semelyik helyi egyesületnek, klubnak stb. 

b. Igen, az alábbi klub/egyesület/egyéb tagja vagyok: ……………………………………………………… 

3.Rendelkezik-e lakáscélú megtakarítással? 

c. Igen  

d. Nem 

 

Amennyiben a fenti kérdésre „igen” választ adott meg, kérem részletezze az alábbiak szerint: 

- Számlavezető bank neve:………………………………………………………………………….. 

- Számlavezető bank címe:………………………………………………………………………….. 

- Lakás-előtakarékossági szerződés megkötésének ideje:……………………………. 

- Rendszeres lakás-előtakarékosság összege (Ft/hó):………………………………….. 

- Számlájának jelenlegi egyenlege (Ft):……………………………………………………….. 

 

4.Mióta lakik Berettyóújfaluban? ………………………………  

       5. Motiváció  

/Motivációs levelében mutassa be munkaviszonyát, szakmai eredményeit; helyi non-profit és 

közösségépítő szervezetekben való részvételét vagy önkéntes munkavállalással kapcsolatos 

esetleges tapasztalatait; hátrányos helyzetét- amennyiben releváns; anyagi helyzetét, jelenlegi 

lakhatási körülményeit, illetve indokait a támogatás szükségességére vonatkozóan, továbbá 

helyben maradásának indokait, valamint támogatás esetén a beköltöző személyeket/ 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 


