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39/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet alapján 

Adatlap szerződéshosszabbításhoz 

A bérlő adatai 

Személyes adatok  

 Bérlő Társbérlő 

Név:   

Születési név:   

Születési hely:   

Születési idő:   

Anyja neve:   

Lakcím: 
  

Tartózkodási hely: 
  

Telefonszám:   

E-mail cím:   

Munkáltató neve, címe: 
  

Munkaviszony kezdete:   

Munkáltató 

telefonszáma, e-mail 

címe:: 
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Jövedelemre vonatkozó adatok 

 Bérlő Társbérlő 

Havi nettó munkabér:    

Havi nyugdíj 

(rokkant/öregségi): 

  

Havi GYES/GYED:   

Havi nettó 

munkanélküli ellátás:  

  

Egyéb (családi pótlék, 

alkalmi munka, 

fogyatékossági tám. 

stb.) 

  

Havi nettó jövedelme 

összesen: 

  

A pályázó nevén 

nyilvántartott 

lakáscélú megtakarítás 

összege: 

  

 

 

A bérlő(k) tartásában lévő gyermek(ek) adatai 

Név: 

   

Születési dátum: 
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A lakásban együtt élő személyek száma összesen: ______________________ 

A jelenleg bérelt ingatlan adatai: ____________________________________ 

 

Kérelmező és vele együtt lakó(k) vagyoni viszonya 

A lakáskérelem benyújtását megelőző 6 éven belül, illetve jelenleg saját tulajdonukban lévő 

ingatlan: 

6 éven belül nem volt és jelenleg sincs 

6 éven belül volt, de jelenleg nincs 

jelenleg van 

 

Haszonélvezeti joga: 

nincs 

van (kérjük, fejtse ki):___________________________________________________ 

 

Tulajdonában/Tulajdonukban lévő nagy értékű ingóságok: 

___________________________________________________________________________ 

 

Egyebek 

3 évnél hosszabb ideje él(nek) Hódmezővásárhelyen? 

 igen   nem 

Megjegyzés: ______________________________________________________________ 

3 évnél hosszabb ideje van Hódmezővásárhelyen folyamatos munkaviszonya vagy tanulói 

jogviszonya nappali tagozaton, regisztrált munkanélküli vagy egyéb kereső tevékenységet 

folytat?  

 igen  nem 

Megjegyzés: ________________________________________________________________ 
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Megjegyzések 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

Nyilatkozat 

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon megjelölt és beírt adatok a 

valóságnak megfelelnek. A jogszabályban leírtakat ismerjük és tudomásul vesszük, 

elfogadjuk. 

Tudomásul vesszük, hogy az adatlapban felvett adatainkban történt változásokat 15 napon 

belül jeleznünk kell.  

Hozzájárulunk ahhoz, hogy az általunk szolgáltatott adatokat, kizárólag a pályázati eljárásban, 

a Polgármesteri Hivatal és az ingatlanhasznosítással megbízott Hódmezővásárhelyi 

Vagyonkezelő Zrt. nyilvántartsa és kezelje. 

 

 

Kelt: Hódmezővásárhely, _________év __________hó ________nap 

 

______________________________  _____________________________  

   bérlő aláírása           társbérlő aláírása 
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Csatolandó dokumentumok: 

• jövedelemigazolás (30 napnál nem régebbi), illetve a NAV-tól lekérdezhető előző évi 

jövedelemelszámolás, melyen megjelenik a nettó jövedelem 

• banki kivonat (30 napnál nem régebbi, 3 hónapos időintervallumra), amennyiben nem 

rendelkeznek bankszámlával, kérjük a megjegyzés rovatban feltüntetni! 

• regisztrált munkanélküli személy esetén a Hódmezővásárhelyi Járási Hivatal 

Foglalkoztatási Osztálya által kibocsátott nyilatkozat 

• Nullás igazolás közüzemi szolgáltatóktól 

• iskolalátogatási igazolás (16. életévét betöltött, eltartott gyermek esetén) 

Amennyiben korábban még nem került benyújtásra: 

• személyazonosító igazolvány, lakcímkártya, adó igazolvány 

• házassági anyakönyvi kivonat 

• gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata 

• gyermekét egyedül nevelő személy esetén a gyermek elhelyezéséről és a tartásdíj 

megállapításáról szóló jogerős bírósági döntés 

 


