Piaci bérlakás pályázat
Pályázó neve:...

.

..

Pályázó születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve:
...

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

Pályázó lakcíme / értesítési címe:

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

Pályázó telefonszáma, e-mail címe:

.

Pályázó havi nettó jövedelme:

,- Ft

Pályázóval együttköltözni szándékozó személyek:
Név,

Rokonsági

Születési hely,

Születési név

kapcsolat

idő

Havi nettó

Anyja neve

jövedelem (Ft)

Nyilatkozatok:
1. Pályázóként kijelentem és igazolom, hogy munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban állok, illetőleg nyugdíjszerű ellátásban részesülök. Munkaviszony, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony esetén munkáltatóm nem áll felszámolás, adóhatósági végrehajtás, vagy
bírósági végrehajtás alatt.
Munkaviszony esetén munkáltató megnevezése:
............

2. Pályázó és az együttköltözni szándékozók igazolt, havi nettó összjövedelme:
Pályázó és az együttköltözni szándékozók egy főre eső havi nettó jövedelme:

.....,- Ft
...

,- Ft/fő

Érvénytelen a pályázat, ha a pályázó – az együttköltözni szándékozókat is figyelembe véve – az igazolt
havi nettó összjövedelem 30 %-ánál nagyobb összegű bérleti díjra tesz ajánlatot!
Pályázó által megajánlható maximális bérleti díj mértéke:

.., - Ft

3. Pályázó és az együttköltözni szándékozó nagykorú hozzátartozók kijelentik, miszerint a pályázat
benyújtását megelőzően 5 éven belül nem voltak Székesfehérváron önkormányzati tulajdonú lakás
jogcím nélküli lakáshasználói, önkényes lakásfoglalói.

4. Pályázó és az együttköltözni szándékozó nagykorú hozzátartozók kijelentik, hogy Székesfehérvár Megyei
Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és az Önkormányzat tulajdonában lévő
gazdasági társaság – pl. SZÉPHŐ Zrt., Fejérvíz Zrt., Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú
Nonprofit Kft., Székesfehérvár Városgondnoksága Kft., Depónia Kft. stb.) – felé esedékes tartozásunk

(pl.: távhő, víz-, és csatornadíj, lakbér, jogcím nélküli használati díj, hulladékszállítás, parkolási bírság,
stb.) nincs.

5. Pályázó és az együttköltözni szándékozó nagykorú hozzátartozók kijelentik, hogy a pályázati feltételeket
elfogadják, személyes adataik kezeléséhez hozzájárulnak. Hozzájárulnak továbbá ahhoz, hogy a pályázat
kiírója az esetlegesen fennálló tartozásukról a pályázat elbírálása érdekében Székesfehérvár Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalától, az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságtól információt
kérjen.
Pályázó tudomásul veszi, miszerint érvénytelen a pályázat, ha a pályázó a pályázat benyújtásához képest egy
éven belül piaci bérlakás-pályázaton a Gazdasági Szakbizottság döntése szerint nyertes ajánlatot tett, de a
bérleti szerződést önhibájából nem kötötte meg.
Amennyiben a nyertes pályázó a pályázat elbírálásának időpontjában Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Önkormányzata tulajdonában lévő bérlakásra bérleti jogviszonnyal rendelkezik, a lakásbérleti szerződés
megkötésének feltétele, hogy a meglévő bérleti szerződését a bérlő felmondja és a lakást a tulajdonos
birtokába adja.
A nyertes pályázó és a vele együttköltözni szándékozó nagykorú hozzátartozók – a bérleti szerződés
megkötését megelőzően – adóigazolással kötelesek igazolni, miszerint Székesfehérvár Megyei Jogú Város
Jegyzője, mint önkormányzati adóhatóság felé adótartozásuk nincs.
Székesfehérvár, 201

pályázó aláírása
.

.

pályázóval együttköltözni szándékozó nagykorú hozzátartozók aláírása

Kötelezően csatolandó dokumentumok:
1. ponthoz:
2. ponthoz

Pályázó részéről munkáltatói igazolás, illetőleg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított
igazolás
Pályázó és a jövedelemmel rendelkező, együttköltözni szándékozó hozzátartozók jövedelmüket a
megfelelő módon igazolni kötelesek (pl.: munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, gyermektartást
megállapító határozat, stb.)

Eljáró ügyintéző tölti ki:
Becsatolt dokumentumok felsorolása:
Pályázó: lakcímkártya másolat
Pályázó: munkáltatói igazolás/NYUFIG igazolás
Pályázó és együttköltözők: Jövedelemigazolás…… db
Egyéb, nevezetesen:

Átvétel időpontja:

Aláírás
PH

