
Átvétel időpontja: _________________  Átvevő: ________________  

Alulírott ......................................................................................................................  szám alatti  

lakos pályázatot nyújtok be az önkormányzat tulajdonában lévő, 3980 Sátoraljaújhely, 

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

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

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

szám alatti lakás/lakások szociális alapon történő bérbevételére. 

 

 

 

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁS IGÉNYLŐ LAP 

SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITŐLTENI! 

1. A pályázó személyes adatai: 
 
 Neve: ____________________________________________________________________  
  
 Születési neve: ____________________________________________________________  
 
 Anyja neve: _______________________________________________________________  
 
 Születési helye, ideje (év, hónap, nap): _________________________________________  
  
 Lakóhelye:          irányítószám __________________________________ település 
 
  ______________  utca/út/tér  ____ házszám  ____ épület,lépcsőház  ____emelet ___ ajtó 
 
 Lakcímbejelentés időpontja:   _________________________________________________  
  
 Tartózkodási helye:   irányítószám _______________________________ település 
  
  ______________ utca/út/tér  ____ házszám  ___ épület, lépcsőház  ____emelet ___ ajtó 
 
 Lakcímbejelentés időpontja: __________________________________________________  
 
 (Kizárólag a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni!) 
 
 Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):     
  
 Állampolgársága: __________________________________________________________  
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(Nem magyar állampolgárság esetén fel kell tüntetni, ha a személy bevándorolt, letelepedett, 
hontalan, oltalmazott vagy menekült.) 
 
Telefonszám: _____________________________________________________________  
 
Családi állapota:  nőtlen hajadon férjezett nős elvált özvegy élettárs  
 
Házastársával/élettársával közös bejelentett lakóhellyel  
vagy tartózkodási hellyel rendelkezik? igen nem
   
  
Házastársával egy lakásban él? igen   nem 
 

A pályázóval együtt költözők száma: _________  fő. 
 
A pályázóval együtt költözők személyes adatai: 
 

 
Név 

(születési név) 
Születési hely,ideje 

(év, hónap, nap) 
Anyja neve 

Társadalombiztosítási 
Azonosító Jele 

(TAJ) 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 
 
2. A pályázó és a vele együtt költözők nettó jövedelmi adatai: 
 

 A jövedelem típusa Pályázó A pályázóval közös háztartásban élő további személyek 

1. 
 

Munkaviszonyból és 
más foglalkozási 

jogviszonyból 
származó ebből: 

közfoglalkoztatásból 
származó 

      

2. 

Társas és egyéni 
vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 
szellemi és más önálló 
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tevékenységből 
származó 

3. 
Táppénz, 

gyermekgondozási 
támogatások 

      

4. 

Nyugellátás és egyéb 
nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 
ellátások 

      

5. 

Önkormányzat, járási 
hivatal és munkaügyi 

szervek által 
folyósított ellátások 

      

6. Egyéb jövedelem       

7. 
Összes jövedelem: 

 
Ügyintéző tölti ki! 

      

8. 

Egy főre jutó 
jövedelem: 

 
Ügyintéző tölti ki! 

      

 
 
3. A pályázó által jelenleg lakott lakás adatai: 
 
A lakás nagysága: _________ m2.   (Hitelt érdemlően igazolni szükséges!) 
 
Szobák száma: _________  
 
A lakás használati jogcím: tulajdonos, haszonélvező, főbérlő, albérlő, bérlőtárs, eltartó, 
szívességi használó, ágybérlő, élettárs, családtag 
 
A lakás komfortfokozata: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfortnélküli 
 
A lakás fűtési módja: _____________________________________________________  
 
A lakásban lakó személyek száma: __________________________________________  
 
 
Jelenlegi lakáskörülményekkel kapcsolatos egyéb közlendők: 
 
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................................................  
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 ......................................................................................................................................................  
 
 
4. Vagyonnyilatkozat 
 

I. A pályázó személyes adatai: 
 
 Neve: ...................................................................................................................................  
 Születési neve: ....................................................................................................................  
 Anyja neve: .........................................................................................................................  
 Születési hely, ideje (év, hónap,nap): .................................................................................  
 Lakóhely: ............................................................................................................................  
 Tartózkodási hely: ...............................................................................................................  
 Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ................................................................................  
 

II. A pályázó és a vele együtt élő közeli hozzátartozók valamennyi tagjának vagyona 
 

A. Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

 ..................... város/község  .............................  út/utca  ......  házszám, alapterülete: .......... m2, 

tulajdoni hányad: ................ , a szerzés ideje: ......................  év 

Becsült forgalmi érték:* .............................................  Ft 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat) címe: 

 ..................... város/község  .............................  út/utca  ......  házszám, alapterülete: .......... m2, 

tulajdoni hányad: ................ , a szerzés ideje: ......................  év 

Becsült forgalmi érték:* .........................................  Ft 

 

3. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-) tulajdon (vagy állandó 
használat) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs, 
stb.): ..........................   címe: 

 .......................................  .................. város/község  ....................................  út/utca  ..............  
házszám, alapterülete: ....  ..... m2, tulajdoni hányad: ....................... , a szerzés ideje: ...........  év 

Becsült forgalmi érték:* .........................................  Ft 

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ...........................  

 ..................... város/község  .............................  út/utca  .......  házszám alapterülete: .......... m2, 

tulajdoni hányad: ................ , a szerzés ideje: ......................  év 

Becsült forgalmi érték:* .........................................  Ft 
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B. Egyéb vagyontárgyak 
 

Gépjármű: 
a) személygépkocsi: ................................... típus  ................................ rendszám 

            szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................  

 Becsült forgalmi érték:** ...............................  Ft 

b) tehergépkocsi, autóbusz: ........................ típus  ................................ rendszám 

szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................  

Becsült forgalmi érték:** ................................  Ft 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléshez. 

 

 

 

Kelt.: Sátoraljaújhely,   ............... év  .......................... hónap  ............. nap 

 

 

 

 

 

 

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

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

Megjegyzés: 
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat 
megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban 
feltüntetett vagyon nem a Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos 
pénznemében is fel kell tüntetni. 
 ______________  
*Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni. 
**Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni. 
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5. A kérelem részletes indoklása: 
 
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
  ........................................................................................................................................  
 
 
 
 
 Felelősségem tudatában kijelentem, hogy 

a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész 
aláhúzandók) 
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a személyi igazolványomról, valamint a lakcímet igazoló hatósági 
igazolványomról a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán 
fénymásolatot készítsenek, amelyet kizárólag a lakáspályázat elbírálásához használhatnak fel. 

 

 

Sátoraljaújhely,  .....................................................  

 

 

 

 

  ______________________   ______________________________________  

 A pályázó aláírása A pályázóval együttköltöző nagykorúak aláírása 
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 

1. A kérelem minden rovatát ki kell tölteni, a kért adatokat meg kell adni, nemleges válasz 
esetén a rovatot ki kell húzni. 

2. A kérelmet saját kezűleg kell aláírni. Amennyiben az aláírás nem a Polgármesteri Hivatal 
hivatalos helyiségében az ügyintéző előtt történi, akkor a kérelmet két tanúval is alá kell íratni 
és a lakcímüket feltüntetni. A tanúk azt igazolják, hogy a kérelmező előttük írta alá a kérelmet, 
vagy az aláírást a magáénak ismerte el. 

3. A lakás bérbeadása esetén az együtt költöző személy nem válik bérlőtárssá. Önálló 
jövedelemmel nem rendelkező személy bérlő nem lehet, mert a bérlőt lakbérfizetési 
kötelezettség terheli. 

4. A kérelemhez az alábbi igazolások fogadhatóak el: 

 a rendszeres pénzellátás esetén a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye – 
nyugdíjszerű ellátás esetében az összesítő -, illetve megállapító határozata, feltéve, hogy 
azt más szerv állapította meg és folyósítja,  

 a foglalkoztatottaknál a kérelem benyújtását megelőző hónapról szóló munkáltató által 
kiállított hivatalos nettó kereseti kimutatás, 

 az egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok tagjai esetében az állami adóhatóság 
igazolása és a kérelmező nyilatkozata, 

 a tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolás, 

 a középfokú, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló esetében az 
oktatási intézmény adott félévi igazolása a tanulói, vagy hallgatói jogviszony 
fennállásáról, 

 álláskereső esetén az álláskeresési ellátásról, vagy a regisztrálás tényéről, a munkaügyi 
központ illetékes kirendeltsége által kiadott igazolás, határozat, 

 a szülő gyermekét egyedül neveli, bontóperi vagy gyermekelhelyezésről szóló jogerős 
bírósági ítélet, 

 gyermektartásdíjról a gyermektartásdíjat megállapító jogerős bíróság ítélet, bíróság által 
jóváhagyott egyezség, vagy ez irányú bírósági eljárás megindításáról szóló okirat vagy 
amennyiben – a tartásdíj fizetésére kötelezett nem fizet – végrehajtásról, illetve állam 
általi megelőlegezésről szóló igazolás, 

 a kérelmező háztartásában gyámhatóság által ideiglenesen elhelyezett, vagy 
gyámrendelés alapján eltartott gyermek él, a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezése és 
a gyámrendelés tárgyában hozott jogerős bírósági és gyámhatósági határozat. 

  

 

 


