
Lakáspályázati adatlap

1. A MEGPÁLYÁZOTT LAKÁS CÍME:
   …........................................................................................................................................................

2. SZEMÉLYES ADATOK:

- Kérelmező neve: ….....................................................................................
- Telefonszám: …..........................................................................................
- Leánykori neve: ….......................................................................................
- Anyja neve: …..............................................................................................
- Születési helye, ideje: …..............................................................................
- Állampolgársága: ….....................................................................................
- Családi állapota: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, élettárs (igazolással)
- Állandó bejelentett lakcíme: ….....................................................................
- Tartózkodási címe: …....................................................................................
- Folyamatos jászkiséri bejelentett lakcímmel rendelkezik: …....... év …......hónap (igazolással v. lakcímkártya)
- Jelenleg lakott lakás használatának jogcíme: tulajdonos, főbérlő, családtag, albérlő, szívességi lakáshasználó,
élettárs, haszonélvező,jogcím nélküli lakáshasználó, átmeneti otthon lakója
-  Házastárs, élettárs/ bérlőtárs neve: ….................................................................................................
- Leánykori neve: ….......................................................................................
- Anyja neve: ….............................................................................................
- Születési helye, ideje: …..............................................................................
- Állampolgársága: ….....................................................................................
- Családi állapota: házas, egyedülálló, elvált, özvegy, élettárs (igazolással)
- Állandó bejelentett lakcíme: ….....................................................................
- Ideiglenes lakcíme: …....................................................................................
- Folyamatos jászkiséri bejelentett lakcímmel rendelkezik: …....... év …......hónap (igazolással v. lakcímkártya)

3. A KÉRELMEZŐVEL EGYÜTT KÖLTÖZŐK ADATAI:

…......... fő felnőtt                                               …............ fő gyermek

Név Anyja neve Születési hely, idő Rokoni kapcsolata
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4. JÖVEDELMI ADATOK:

Jövedelmi típusok Kérelmező jövedelme:
(jövedelemigazolással)

Együttköltözők összjövedelme:
(jövedelemigazolással)

Munkaviszonyból származó
jövedelem, vagy nyugdíj,
táppénz, GYED, stb.

Egyéb jövedelem:
gyerektartás, stb.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermeke(i)m után tartásdíjban 
      nem részesülök                                 részesülök, melynek összege: …..........................Ft

- Egy főre eső nettó jövedelem: …....................................Ft/fő

5.  KÉRELMEZŐ,  VAGY  AZ  EGYÜTTKÖLTÖZŐ  CSALÁDTAG  FOGYATÉKKAL  ÉLŐNEK
MINŐSÜL:                     igen (igazolt)                                       nem

6. KÉRELMEZŐ,  VAGY AZ EGYÜTTKÖLTÖZŐ CSALÁDTAGOK ELLEN 5 ÉVEN BELÜL INDULT-
E LAKÁSKIÜRÍTÉSI ELJÁRÁS:    igen                 nem

7.  KÉRELMEZŐ  AZ  ELMÚLT  1  ÉVBEN  ELNYERT  ÖNKORMÁNYZATI  LAKÁST
VISSZAUTASÍTOTT:             igen               nem

8.       KÉRELMEZŐ  ÉS AZ EGYÜTTKÖLTÖZŐ  CSALÁDTAG  NYILATKOZATA SZERINT AZ
ÖNKORMÁNYZATTAL SZEMBEN FENNÁLLÓ TARTOZÁSA:       van                           nincs
                                          
9. A TARTOZÁS FAJTÁJA:       adó                közműhozzájárulás                     egyéb

10. VAGYONI HELYZET:
gépkocsi: ______________________Ft                              ház: ________________________Ft
lakás: _________________________Ft                              nyaraló: _____________________ Ft
egyéb: ________________________Ft

11.  A KÉRELEM INDOKLÁSA:

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

Büntetőjogi  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  fenti  adatok  a  valóságnak  megfelelnek.  Tudomásul
veszem, hogy ezen kérvényben és a csatolt igazolásokban közölt adatok valódiságát – a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (2.) bekezdése alapján – az önkormányzat  a NAV útján
ellenőrizheti.
Hozzájárulok,  hogy  a  személyes  adatokat  az  igénylés  elbírálásig  és  kedvező  elbírálás  esetén  a  lakásbérleti
szerződés megszűnéséig az önkormányzat jogosult kezelni.

Jászkisér, 20...................................................

                                                                                               …......................................................
                                                                                                                         aláírás
Mellékletek:
- 30 napnál nem régebbi jövedelemigazolások
- személyi igazolvány, lakcímkártya bemutatása
- igazolások


