
 
2. melléklet a 25/2018. (X.19.) önkormányzati rendelethez  

 

Pályázat szociális lakbérű lakás bérbevételére 

Alulírott/ak___________________________________________________________,  

leánykori név: _________________________________________________________,  

 

anyja neve: ___________________________________________________________,  

 

születési hely, idő (év, hó, nap): ___________________________________________  

 

telefonszám: ___________________________________________  

 

Gödöllő, _________________________________________________ (lakcím) alatti lakos  

 

megpályázom az önkormányzat által szociális helyzet alapján, szociális mértékű lakbérrel bérbe 

adni kívánt és meghirdetett  

………..Gödöllő, Állomás u. 18/6. sz. alatti bérlakás bérleti jogát.  

 

………..Gödöllő, Harmat u. 21. sz. alatti bérlakás bérleti jogát.  

 

Pályázatom elbírálása érdekében az alábbi tájékoztatást adom:  

 

Gödöllőn ________ év ______________ hó ______ nap óta lakom  

…………………………………….…u. …. sz. …….. em. …………. ajtó alatti címen  

(lakóhelyen / tartózkodási helyen) bejelentéssel / bejelentés nélkül. (*)  

Családi állapotom: ________________ Havi nettó jövedelmem: _____________ Ft  

 

Az általam bérbe venni kívánt lakásba az alábbiakban felsorolt személyekkel kívánok költözni: 

(név családi kapcsolat születési év, hó, nap jövedelem)  

1/ _____________________________________________________________________  

2/ _____________________________________________________________________  

3/ _____________________________________________________________________  

4/ _____________________________________________________________________  

5/ _____________________________________________________________________  

Én és a velem együtt költöző személyek jelenleg (magánszemély tulajdonában álló albérletben, 

önkormányzati bérlakásban, magántulajdonú lakásban családtagként, önkormányzati bérlakásban 

családtagként, egyéb jogcímen (_______________________________ )lakunk. (*)  

 

A lakás nettó alapterülete: ______________ m2  

 

3. Az önkormányzat által bérbe adni kívánt lakás bérleti díjának és közüzemi díjainak 

megfizetését vállalom. (*)  

 

igen / nem  

 



 

4. Büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt adatok 

a valóságnak megfelelnek, valamint azt, hogy  

o nem rendelkezem beköltözhető állapotú lakóingatlan tulajdonjogával, vagy tulajdoni 

hányadával,  

o nem rendelkezem az ország területén önkormányzati tulajdonú lakás határozatlan idejű bérleti 

joggal,  

o magam, vagy családtagom bérleti joga önkormányzati lakásra nem szűnt meg pénzbeli térítés 

ellenében a pályázat benyújtását megelőző tíz évben,  

o tartási szerződést lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére, lakásbérleti jog folytatására 

eltartóként nem kötöttem.  

 

Nyilatkozat olyan további adatokról, tényekről és körülményekről amelyek mérlegelését pályázata 

elbírálásakor szükségesnek tartja: (A nyilatkozat kitöltése nem kötelező!)  

 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

 

Csatolt mellékletek száma : _______________ db.  

 

 

 

……………………………………………………  

aláírás  

 

 

 

(*) a megfelelő rész aláhúzandó  

Dátum: _____________________________  

(x) a jelzett adat alátámasztására igazolást kell becsatolni 


