
ADATLAP  A  SZOCIÁLIS  BÉRLAKÁS  PÁLYÁZAT  BENYÚJTÁSÁHOZ

A megpályázott lakások sorszámai, rangsor szerint1:  .…………
                                                                                      .…………
                                                                                      ………….

 1. Lakásbérleti szerződés megkötésére

a pályázó neve: ............................................................................................................

a bérlőtárs2 neve: ............................................................................................................

2. Pályázó adatai

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

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

születési helye, ideje: .…………………………………………………………………………..

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

személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….

állandó bejelentett lakóhelye: .…………………………………………………………………..

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

tartózkodási helye: ...……………………………………………………………………………

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

életvitelszerűen melyik címen tartózkodik3: bejelentett lakóhely / tartózkodási hely

telefonszám: …………………………………………………………………………………….

3. Pályázó házastársának, vagy vele egy háztartásban élő élettársának adatai

együttélés minősége4: házastárs / élettárs

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

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

születési helye, ideje: ………….………………………………………………………………..

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

személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….

állandó bejelentett lakóhelye: .…………………………………………………………………..

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

tartózkodási helye: ...……………………………………………………………………………

1  Legfeljebb három lakás sorszáma írható be
2  bérlőtárs  csak  a  pályázó  házastársa,  gyermeke  (saját,  örökbefogadott,  gyámolt  –  hatósági  határozattal  

igazolva – és szülője (saját, örökbefogadó, gyám) lehet.
3  aláhúzással kérjük megjelölni
4  aláhúzással kérjük megjelölni



…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

életvitelszerűen melyik címen tartózkodik5: bejelentett lakóhely / tartózkodási hely

telefonszám: …………………………………………………………………………………….

4.   Pályázóval együttköltözők adatai
4.1
neve: …………………………………………………………………………………………….

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

születési helye, ideje: .…………………………………………………………………………..

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

személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….

állandó bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………..

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

tartózkodási helye:………………………………………………………………………………

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

életvitelszerűen melyik címen tartózkodik6: bejelentett lakóhely / tartózkodási hely

telefonszám: …………………………………………………………………………………….

a pályázóval való rokonsága: …………………………………………………………………..

4.2
neve: …………………………………………………………………………………………….

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

születési helye, ideje: .…………………………………………………………………………..

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

személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….

állandó bejelentett lakóhelye: .…………………………………………………………………..

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

tartózkodási helye: ...……………………………………………………………………………

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

életvitelszerűen melyik címen tartózkodik7: bejelentett lakóhely / tartózkodási hely

telefonszám: …………………………………………………………………………………….

a pályázóval való rokonsága: …………………………………………………………………..

5  aláhúzással kérjük megjelölni
6  aláhúzással kérjük megjelölni
7  aláhúzással kérjük megjelölni



4.3
neve: …………………………………………………………………………………………….

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

születési helye, ideje: .…………………………………………………………………………..

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

személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….

állandó bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………..

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

tartózkodási helye: ...……………………………………………………………………………

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

életvitelszerűen melyik címen tartózkodik8: bejelentett lakóhely / tartózkodási hely

telefonszám: …………………………………………………………………………………….

a pályázóval való rokonsága: …………………………………………………………………..

4.4
neve: …………………………………………………………………………………………….

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

születési helye, ideje: .…………………………………………………………………………..

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

személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….

állandó bejelentett lakóhelye: .…………………………………………………………………..

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

tartózkodási helye: …...…………………………………………………………………………

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

életvitelszerűen melyik címen tartózkodik9: bejelentett lakóhely / tartózkodási hely

telefonszám: …………………………………………………………………………………….

a pályázóval való rokonsága: …………………………………………………………………..

4.5
neve: …………………………………………………………………………………………….

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

születési helye, ideje: .…………………………………………………………………………..

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

személyi igazolvány száma: …………………………………………………………………….

állandó bejelentett lakóhelye: …………………………………………………………………..

8  aláhúzással kérjük megjelölni
9  aláhúzással kérjük megjelölni



…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

tartózkodási helye:………………………………………………………………………………

…………………………………………… mióta él ott: ……………………………………….

életvitelszerűen melyik címen tartózkodik10: bejelentett lakóhely / tartózkodási hely

telefonszám: …………………………………………………………………………………….

a pályázóval való rokonsága: …………………………………………………………………..

Egyéb közlendő:
......................................................................................................................................................

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

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

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

Nyertes  pályázat  esetén  a  pályázat  mellékleteként  benyújtott  nyilatkozatokat  megalapozó 
dokumentumok  tartalmát  minden  esetben  ellenőrzik.  A  pályázat  mellékleteként  benyújtott 
nyilatkozatok  tartalmának  igazolására  felhívott  Pályázó  köteles  a  felhívásának  megfelelően, 
határidőben  a  szükséges  dokumentumokat  benyújtani.  Amennyiben  a  Pályázó  a  felhívásnak 
határidőben nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, illetve a benyújtott nyilatkozatokban foglaltak 
megalapozatlanok a pályázat érvénytelen.

Dátum: ..........................................

.......................................................
a pályázó aláírása

.......................................................
a pályázó házastársa/élettársa aláírása

a nagykorú együttköltözők aláírása:

.......................................................
aláírás

.......................................................
aláírás

.......................................................
aláírás

.......................................................
aláírás

.......................................................
aláírás

.......................................................
aláírás

10  aláhúzással kérjük megjelölni



1/A sz. melléklet

MUNKÁLTATÓI  JÖVEDELEMIGAZOLÁS11

Igazoljuk, hogy

név: ………………………………….., szül. helye ideje: ……………………………………

cím: ........................................................................................................................ sz.  alatti  lakos 
dolgozónk  ……..(év  )  …..…………….(hónap)  …….(nap)  óta  áll  alkalmazásunkban,  és  utolsó 
három havi nettó jövedelme (munkabér, valamint jutalom, prémium, vagy egyéb jogcímen kifizetett 
rendkívüli jövedelme) alapján a havi átlagos jövedelme   …………………….Ft.

Fent nevezett dolgozónk részére családi pótlékot folyósítunk, melynek összege:  
………………………Ft/hó

Nyilatkozunk, hogy fent nevezett dolgozónk munkabérét letiltás terheli: igen / nem12. 
A letiltás jogcíme: ……………………………….. összege: ……………………………Ft/hó
kezdetének időpontja: ……………………………

Igazoljuk, hogy fenti dolgozónk felmondás alatt áll / nem áll13

Dátum: ..........................................

.......................................................
cégszerű aláírás

                        Ph.

___________________
11 rendszeres jövedelemmel rendelkező együttköltöző esetén kötelezően kitöltendő
12 aláhúzással kérjük megjelölni 
13 aláhúzással kérjük megjelölni 



1/B sz. melléklet

NYILATKOZAT14

Alulírott ............................................................. (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában 
kijelentem,  hogy  munkahellyel  nem  rendelkezem,  munkanélküli  járadékban  nem  részesülök, 
rendszeres jövedelmem nincs.

Alkalmi munkából az elmúlt három hónapban átlagosan havi ……………………. Ft jövedelmem 
származott.

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása

 

14 rendszeres jövedelemmel nem rendelkező együttköltöző esetén kötelezően kitöltendő



1/C sz. melléklet

NYILATKOZAT15

Alulírott ............................................................. (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában 
kijelentem,  hogy  másodállásból,  mellékfoglalkozásból,  vagy  egyéb  munkavégzésre  irányuló 
jogviszonyból  származó  rendszeres  jövedelmem  az  elmúlt  három  hónapban  átlagosan  havi 
……………………. Ft volt.

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása

 

15 rendszeres jövedelemmel rendelkező együttköltöző esetén kötelezően kitöltendő



2. sz. melléklet

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

Alulírott ............................................................. (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában 
kijelentem,  hogy  én,  illetve  a  velem  együttköltöző  közeli  hozzátartozóm  a  munkáltatói 
jövedelemigazolásban feltüntetett jövedelmen kívül egyéb jövedelemmel (gyermektartásdíj, egyéb 
tartásdíj,  árvaellátás,  terhességi-gyermekágyi  segély,  gyermekgondozási  díj,  öregségi  nyugdíj, 
rokkantsági  nyugdíj,  rehabilitációs  járadék,  öregségi  járadék,  özvegyi  járadék,  növelt  összegű 
öregségi,  munkaképtelenségi  és  özvegyi  járadék,  özvegyi  nyugdíj,  baleseti  rokkantsági  nyugdíj, 
hozzátartozói  baleseti  nyugellátás,  átmeneti  járadék,  rendszeres  szociális  járadék,  bányászok 
egészségkárosodási  járadéka,  rokkantsági  járadék,  hadigondozottak  és  nemzeti  gondozottak 
pénzbeli  ellátásai,  gyermekgondozási  segély,  gyermeknevelési  támogatás,  időskorúak  járadéka, 
foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, ápolási díj, nemzeti helytállásért 
elnevezésű pótlék, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás)

nem rendelkezünk / rendelkezünk16

gyermektartásdíj: ..............................Ft/hó

árvaellátás: ..............................Ft/hó

özvegyi nyugdíj: ..............................Ft/hó

nyugdíj: ..............................Ft/hó

egyéb szociális juttatás megnevezése: ……………………. ..............................Ft/hó

kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: ..............................Ft/hó

lakásfenntartási támogatás: ..............................Ft/hó

egyéb:..................................................................................... ..............................Ft/hó

................................................................................................ ..............................Ft/hó

................................................................................................ ..............................Ft/hó

................................................................................................ ..............................Ft/hó

Fenti összege(ke)t igazoló iratok másolatát a pályázatban benyújtottam.  

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása

16 aláhúzással kérjük megjelölni 



3. sz. melléklet

NYILATKOZAT17

Alulírott ............................................................. (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában 

kijelentem, hogy …..............................................(név)  lakásában,  illetve  a  tulajdonában  lévő 

lakóingatlanban, nem lakás céljára szolgáló épületben

cím:..............................................................................................................................................

albérlő / bérlő / családtag / szívességi lakáshasználó18

jogcímen lakom/lakunk.

A lakás adatai a következők:

Szobaszám: ...........................

Alapterület: ......................m2

Komfortfokozat18

összkomfortos / komfortos / félkomfortos / komfort nélküli / szükséglakás

A lakásban összesen ………. fő, ebből ……… gyermek, illetve ………. család él.

A befogadott család által használt helyiségek a következők:

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

A használt lakóterület: …………..m2

Dátum: ..........................................

17 a 3. sz. és az 5. sz. mellékletek közül az egyik kötelezően kitöltendő 
18 aláhúzással kérjük megjelölni 

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása



4. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ............................................................. (név) nyilatkozom,  hogy  az  együttköltöző 
családban 
- …. fő együttköltöző eltartott személy él,

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………..,

- …. fő fogyatékkal élő eltartott személy él,

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………..,

- …. fő várandós személy él. 

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………..,

- .… fő egyedülálló eltartó személy él,

Neve: ……………………………..

Neve: ……………………………...

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása



5. sz. melléklet

NYILATKOZAT19

I.

Alulírott …………………………………….(név)  nyilatkozom, hogy ……………………-tól
hajléktalan vagyok.

A hajléktalanszálló címe: ……………………………………………………………………….

II. 
Alulírott ……………………………………..(név) nyilatkozom, hogy ………………...….-tól
szociális / gyermekjóléti intézmény lakója vagyok.

Az intézmény megnevezése: ……………………………………………………………………

III.

Alulírott …………………………………….(név)  nyilatkozom, hogy ……………………-tól
ágybérlő vagyok.

Az ágybérlet helye: …………………………………………………………………………

Dátum: ..........................................

19 a 3. sz. és az 5. sz. mellékletek közül az egyik kötelezően kitöltendő 

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása



6. sz. melléklet

NYILATKOZAT20

Alulírott ............................................................. (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában 
kijelentem,  hogy sem nekem, sem a velem együttköltöző közeli hozzátartozómnak tulajdonában, 
haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakása, vagyonnal nem rendelkezem/rendelkezik.

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása

20 kötelezően kitöltendő 



7. sz. melléklet

NYILATKOZAT

I. 
Alulírott ............................................................. (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában 
kijelentem, hogy jelen pályázat benyújtását megelőzően Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-
Pestszentimre  Önkormányzata  Polgármesteri  Hivatalához  érvényes,  de  eredménytelen  szociális 
alapú lakáspályázatokat nyújtottam be.

A benyújtott lakáspályázatok száma: .……………….
A pályázatok benyújtásának éve: ……………………

                                       …………………… 

II. 
Alulírott ............................... (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  jelen 
pályázat  benyújtását  megelőzően  Budapest  XVIII.  kerület  Pestszentlőrinc-Pestszentimre 
Önkormányzata tulajdonában lévő bérleményemben hátralékot nem halmoztam fel.

A bérlemény címe: ……………………………………..

A bérlet időtartama: ……………………………………

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása



8. sz. melléklet

NYILATKOZAT21

I. 
Alulírott ............................................................. (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában 
kijelentem, hogy nyertes pályázat esetén vállalom / nem vállalom három havi kaució kifizetését.

II. 

Alulírott ............................... (név) büntetőjogi  felelősségem tudatában kijelentem,  hogy nyertes 
pályázat  esetén vállalom / nem vállalom a lakásbérleti  szerződés közjegyzői  okiratba foglalását 
(melynek költsége Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát terheli).

III. 

Alulírott ............................... (név) büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy 
igazolható megtakarítással rendelkezem / nem rendelkezem.

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása

21 kötelezően kitöltendő 



9. sz. melléklet

Az Egyesített Szociális Központ, a Csibész Gyermekjóléti- és 
Módszertani Központ, vagy a Tiszta Forrás Alapítvány 

támogató javaslata

…………………………………………………………………………….  intézmény  vezetője 

…………………………………..  (név)………………………………………………(cím)  szám 

alatti lakos szociális alapú bérlakásra benyújtott pályázatát támogatom.

Támogatásom indokai:………………………………..………………………………………….........

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dátum: ……………………..

.......................................................
intézményvezető aláírása

                        Ph.



10. sz. melléklet

NYILATKOZAT22

Alulírott  ………………………………………………(név)  büntetőjogi  felelősségem  tudatában 
kijelentem, hogy az alábbiakban meghatározott havi rendszeres jövedelmet igazoló dokumentumok 
másolatát a pályázatban benyújtottam:

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelmét 
igazoló, az 1/A. számú melléklet szerinti, munkáltató által kitöltött igazolás, valamint a kérelem 
benyújtását megelőző három havi folyószámla kivonat másolata: …………………… db,

- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a 
kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat 
……………. db,

- nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel az adott évre megállapított 
ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat 
másolata 

……………………. db,

- munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás összegéről szóló – a kérelem 
benyújtását megelőző három havi – csekkszelvény, vagy folyószámla- kivonat másolata

……………………. db,   

- a gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások (GYED, GYES, GYET, családi pótlék, 
gyermektartásdíj, árvaellátás) igazolása
…………………… db,

- egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések, 
stb.) igazolása

 …………………… db. 

Dátum: ..........................................

.......................................................
nyilatkozattevő aláírása

22 kötelezően kitöltendő 


	MUNKÁLTATÓI  JÖVEDELEMIGAZOLÁS11
	- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó jövedelmét igazoló, az 1/A. számú melléklet szerinti, munkáltató által kitöltött igazolás, valamint a kérelem benyújtását megelőző három havi folyószámla kivonat másolata: …………………… db,
	- nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egy havi átlagát igazoló okirat  ……………. db,

