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Pályázati adatlap 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának „Pályázat üres önkormányzati tulajdonú lakások költségalapú bérleti 

díj vállalása mellett történő bérbeadására” elnevezésű, 2021. július 5-én induló pályázatához 

 

1. Személyes adatok 

A pályázó neve:  

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

Lakcím:  

XIV. kerületi 

lakcím/tartózkodási 

hely kezdő időpontja 

 

2. Elérhetőség (telefonszám megadása kötelező!) 

Telefonszám:  

E-mail:  

Értesítési cím:  

 

3. A megpályázott lakások (kérjük x-szel jelölni a lakás címe után):  

 

 Nagy Lajos király útja 180/A. fszt. 3. 

Utász utca 3. fszt. 1. 

A pályázó egy lakásra vonatkozóan lehet pályázati nyertes! A pályázó legfeljebb két lakásra pályázhat!  

4. Az együtt költöző hozzátartozókra vonatkozó adatok: 

Az együtt költözők száma: ………fő 

Az együtt költöző neve Születési helye, ideje A pályázóval fennálló 

rokonsági kapcsolat 
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5. A pályázó és az együtt költöző hozzátartozói jövedelmi helyzetére vonatkozó adatok (forintban 

kérjük feltüntetni!) (pl. munkabér, tartásdíj, gyes, gyed, családi pótlék, nyugdíj stb.) 

Pályázó átlagos nettó jövedelme/hó:    

1. Hozzátartozó neve:    

nettó jövedelem/hó:   

2. Hozzátartozó neve:    

nettó jövedelem/hó:  

3. Hozzátartozó neve:    

nettó jövedelem/hó:  

4. Hozzátartozó neve:    

nettó jövedelem/hó:  

6. A pályázó vagyoni helyzetére vonatkozó adatok 

A. Ingatlanok 

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

Címe:.......................................................város/község ....................................út/utca.................... hsz. alapterülete: 

........... m2 

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

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

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő karikázandó) 

 

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

Címe:...........................................................város/község .................................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete:…….m2  

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

Becsült forgalmi érték: *.......................................... Ft 
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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 ...................hsz. alapterülete: ........... m2 

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

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

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat) 

megnevezése: ..................................... 

címe: ........................................ város/község .......................................................út/utca ..............hsz. 

alapterülete:........... m2 

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

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

 

B. Egyéb vagyontárgyak 

5. Gépjármű:  

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

a szerzés ideje: ............................................................. 

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

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

a szerzés ideje: ............................................................. 

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

 

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 értékét kell feltüntetni.” 
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Felhívjuk a figyelmet, hogy minden, a pályázóval együtt költöző személyre vagyonnyilatkozatot kell 

kitölteni (kiskorú gyermek esetén is, melyet a törvényes képviselő tölt ki és ír alá). Az együttköltözőkre 

vonatkozó vagyonnyilatkozatot az erre a célra rendszeresített 1. számú pótlapon lehet kitölteni. 

 

 

7. A pályázóval és/vagy a vele együtt költöző hozzátartozóval szemben fennálló követelések 

 

 A következő adóssággal/adósságokkal rendelkezem (több is jelölhető): 

 

 

 

 

 

A pályázat kiírását megelőző öt éven belül önkormányzati lakásban jogcím nélküli lakáshasználó voltam: 

 

igen  

nem  

 

A pályázat kiírását megelőző öt éven belül önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyom az együttélés 

szabályainak megsértése miatt felmondásra került: 

 

igen  

nem  

 

  

nem rendelkezem adóssággal  

vezetékes gáz díjtartozás  

áram díjtartozás  

távhő díjtartozás  

víz-és csatornahasználat 

díjtartozás 

 

szemétszállítási díjtartozás  

közösköltség-hátralék  

lakbérhátralék  
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8. A pályázók értékelését meghatározó jogosultságok. 

A pályázók értékelését meghatározó szempontok fennállását alátámasztástó dokumentumokat, a 

nyertes pályázónak a szerződéskötés előtt be kell nyújtania, igazolva nyilatkozatai valóságtartalmát.   

Pályázók értékelését meghatározó további szempontok 

Fennállá

sát "X"-

el kérjük 

jelölni 

Hány 

fő 

érinte

tt 

A pályázó, vagy a vele együtt költöző állami gondozott, vagy korábban az volt     

Fogyatékosság, tartós betegség (tartósan beteg felnőtt, a pályázót is ideértve; tartósan beteg 

gyermek, ideértve az SNI és BTM kategóriába sorolt gyermekeket is)      
Fogyatékosság, tartós betegség (tartósan beteg felnőtt, a pályázót is ideértve; tartósan beteg 

gyermek, ideértve az SNI és BTM kategóriába sorolt gyermekeket is) pályázó egyedül 

gondoskodik róla     

A pályázó szívességi lakáshasználó     

A pályázó bérlő     
A pályázó hajléktalan, vagy önkormányzat által fenntartott, illetve a XIV. kerületben lévő átmeneti 

otthonban lakik   

 A jelenleg lakott lakásban az egy főre jutó lakóterület nem haladja meg a 8 m2-t   

 

A jelenleg lakott lakásban együttlakó önálló (pályázó) család részére külön szoba nem biztosított   

A jelenleg lakott lakás egészségügyi szakvélemény szerint egészségre ártalmas   

A jelenleg lakott lakás félkomfortos, vagy annál alacsonyabb komfortfokozatú   

A családban tartós beteg személy részére a jelenleg lakott lakásban külön szoba nem biztosított   

A családban fogyatékkal élő személy részére a jelenleg lakott lakásban külön szoba nem 

biztosítható   

A pályázó legalább 5 éve életvitelszerűen Zuglóban él, és Zuglóban bejelentett lakó-, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezik   

A pályázó legalább 10 éve életvitelszerűen Zuglóban él, és Zuglóban bejelentett lakó-, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezik   

A pályázó legalább 15 éve életvitelszerűen Zuglóban él, és Zuglóban bejelentett lakó-, vagy 

tartózkodási hellyel rendelkezik   

A pályázó a XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, vagy XIV. Kerület 

Zugló Önkormányzata által fenntartott intézménynek az alkalmazottja, vagy a XIV. Kerület Zugló 

Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok munkatársa   

A pályázó legalább 5 éve a XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának vagy a 

XIV. Kerület Zugló Önkormányzat által fenntartott intézménynek az alkalmazottja, vagy a XIV. 

Kerület Zugló Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok munkatársa   

Emelt összegű család pótlékban részesülő család   

A pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül legalább kétszer érvényesen, de sikertelenül pályázó 

család   

A kérelmező vele szemben elkövetett családon belüli, ill. kapcsolati erőszak miatt vesztette el 

korábbi lakhatását, és jelenleg krízisközpontban, titkos menedékházban vagy félutasház-

szolgáltatásban lakik   

A pályázó pályázatában a Zugló Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai támogató javaslatát is 

csatolta   
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a) Kijelentem, hogy a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata által meghirdetett „Pályázat 

üres, önkormányzati tulajdonú lakások költségalapú bérleti díj vállalása mellett történő bérbeadására” 

elnevezésű, 2021. július 5-én induló pályázati kiírásban meghatározott pályázati feltételeket 

megismertem és vállalom a pályázati kiírásban meghatározott kötelezettségeket.  

b) Hozzájárulok ahhoz, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, 

valamint a Zuglói Vagyonkezelő Zrt. a bérleti jogviszony létrehozásához szükséges személyes adataimat 

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. törvény, a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások 

és helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendelet 7. §-a,  

továbbá 1. számú melléklete, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet 

hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében 

foglaltak szerint nyilvántartsa és kezelje.  

c) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen pályázati adatlapban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam benyújtott pályázat lesz a 

nyertes pályázat, úgy a dokumentumokat be kell mutatnom, igazolva nyilatkozataim valóságtartalmát. 

Nyilatkozatomat ennek tudatában teszem. 

 

Budapest, ________________________   

   A pályázó aláírása 

Tanúk: 

1./ 2./ 

________________________________ 

név 

 

________________________________ 

lakcím 

 

________________________________ 

aláírás 

________________________________ 

név 

 

________________________________ 

lakcím 

 

________________________________ 

aláírás 
 

A nyilatkozat a pályázó aláírása, valamint a tanúk aláírása nélkül érvénytelen. 

 

 

Tájékoztató a pályázóval együtt költöző hozzátartozókra vonatkozó rendelkezésekről 

 

A pályázóval a pályázat elnyerése esetén a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat tulajdonában álló lakások és 

helyiségek bérletének szabályozásáról szóló 44/2020. (XII. 18.) önkormányzati rendeletben meghatározott hozzátartozók 

költözhetnek együtt. A lakásrendelet a hozzátartozó fogalmát az alábbiak szerint határozza meg. 

Hozzátartozó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésében meghatározott személy: 

 

„1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az 

örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 

 

2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és 

testvére, és a testvér házastársa. 
 


