Pályázati adatlap
Sümegcsehi Község Önkormányzat tulajdonában, a Fazekas József
Általános Iskola és Óvoda Közalapítvány kezelésében és használatában lévő
Fecskeház bérleti jogának elnyeréséhez
Pályázatot nyújtok be ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
által meghirdetett Fecskeházi lakásbérleti jogának elnyerésére.
1. A lakások adatai:
-

elhelyezkedése: Sümegcsehi, Árpád u. 17.
1. számú lakás: külön bejáratú, közös udvarban lévő, utca felöli udvari részen
45,58 m2, 1 szoba, konyhás, fürdőszobás lakóház

2. Pályázatom elbírálásához szükséges adatokat az alábbiak szerint jelentem be:
Név: …………………………………………………………………………………..
Születési hely, és idő: …………………………………………………………………
Állandó lakcím: ……………………………………………………………………….
Ideiglenes lakcím: ……………………………………………………………………..
3. Munkahellyel ígérvénnyel rendelkező pályázó esetén töltendő ki!
Munkahely ígérő neve, címe: ……………………………………………………………….
Várható szerződéses jogviszony típusa (a megfelelő aláhúzandó):
Határozott idejű

Határozatlan idejű

Ha határozott, annak lejárati ideje: …………………………………………………………
4. A pályázó (a megfelelő alázúzandó):
házas

élettársi kapcsolatban él

egyedülálló

A házastárs/élettárs
- neve: ………………………………………………………………………………………
- születési ideje: …………………………………………………………………………….
- munkavégzés helye: ……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

5. A pályázat benyújtója rendelkezik-e Magyarországon bejegyzett lakáscélú
előtakarékosságú szerződéssel:
1

igen

nem

Ha igen melyik pénzintézetnél, szerződéskötés ideje, havi összege:
…………………………………………………………………………………………………..
A pályázat benyújtója vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg
Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél, legalább a bentlakás idejére szóló lakáscélú
előtakarékossági szerződést köt, melynek minimális összege: 20000,-Ft.
___________________________________________________________________________
6. A pályázó állami gondozásból kikerülő fiatal (a megfelelő aláhúzandó)
igen

nem

________________________________________________________________________
7. Ismertesse pár mondattal, hogy milyen területen tud a község közösségi életében részt
vállalni (Pl.: sport, művelődés, mezőgazdaság, tudományos munka, stb.)
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A pályázati feltételek megismerése után kijelentem, hogy
házastársam/élettársam nem rendelkezik önálló ingatlantulajdonnal.

sem

én,

sem

Tudomásul veszem, hogy:
 A Fecskeházban maximum 2019. december 20-ig lakhatok, a bérleti szerződés
meghosszabbítására nincs lehetőség;
 a bérleti jogviszony megszűnik, ha a közüzemi számlák fizetésére vonatkozó
kötelezettséget vagy az előtakarékosságra vállalt kötelezettséget 90 napnál hosszabb
időre nem teljesítem;
 valótlan adatok közlése, illetve a felsorolt hiányok 8. napon belül történő pótlásának
elmulasztása lakáspályázatom törlésével jár
 közösségi munkát végzek a településen
 együttműködök a Zalai Hazatérők Egyesületével, részt veszek az általuk szervezett
Fecskelakók Hálózatának munkájában.
Hozzájárulok a közölt adatoknak a lakásügyi eljárásban történő felhasználásához,
kezeléséhez.
A pályázati adatlap mellékletei:
 Nyilatkozat
 A bírálati szempontok
 Bérleti szerződés tervezet
8. Felsőfokú végzettséggel rendelkezem (a megfelelő rész aláhúzandó)
igen

nem
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Pályázatomhoz az alábbiakban felsorolt dokumentumokat mellékelem:










Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya másolata,
1 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás, vagy
Iskolalátogatási igazolás és munkáltatói igazolás a munkahely ígérvényről,
házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat másolat,
lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata, ha van ilyen,
önéletrajz
mozgáskorlátozottságot bizonyító orvosi igazolás másolata (földszinti lakásra
pályázók esetén).
befogadó nyilatkozat
amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezik, úgy mellékelni kell az okirat
másolatát

…………………………….., 2016. ………………… hónap….. nap

………………………………
kérelmező

………………………………
házastárs/élettárs
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