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

Pályázati adatlap  
A pályázó adatai  

Személyes adatok   

  Pályázó   Leendő bérlőtárs  

Név:      

Születési név:      

Születési hely:      

Születési idő:      

Anyja neve:      

Lakcím:  
    

Tartózkodási hely:  
    

Telefonszám:      

E-mail cím:      

Munkahely neve, címe:      

Munkaviszony kezdete:      

Munkáltató 

telefonszáma:  

    

Munkáltató e-mail 

címe:  
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Jövedelemre vonatkozó adatok  
 

  Pályázó  Leendő bérlőtárs  

Havi munkabér:       

Havi nyugdíj 

(rokkant/öregségi):  

    

Havi GYES/GYED:      

Havi munkanélküli 

ellátás:   

    

Egyéb (családi pótlék, 

alkalmi munka,  

fogyatékossági tám.  

stb.)  

    

Havi jövedelme 

összesen:  

    

A pályázó nevén 

nyilvántartott  

lakáscélú megtakarítás 

összege:  

    

  

  

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

Név:  

        

Születési dátum:          
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A lakásba beköltözni kívánó személyek száma összesen:______  

  

Kérjük, jelölje meg, jelenleg milyen jogcímen lakik tartózkodási 

helyén:  

Bérlő  

Családtag  

Tulajdonos  

Egyéb: _______________________________________________________________  

 

A pályázó és vele együtt költöző(k) vagyoni viszonya  

A lakáskérelem benyújtását megelőző 6/3 éven belül, illetve jelenleg saját tulajdonukban lévő 

ingatlan:  

6 éven belül nem volt és jelenleg sincs 

6 éven belül volt, de jelenleg nincs (kérjük, részletezze!): ______________________ 

jelenleg van (kérjük, részletezze!): ________________________________________ 

 

Haszonélvezeti joga:  

nincs  

van (kérjük, fejtse ki):___________________________________________________  

  

Tulajdonában/Tulajdonukban lévő nagy értékű ingóságok:  

___________________________________________________________________________  

 

Egyebek  

3 évnél hosszabb ideje él(nek) Hódmezővásárhelyen?  

  igen    nem  

Megjegyzés: ______________________________________________________________  
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3 évnél hosszabb ideje van Hódmezővásárhelyen folyamatos munkaviszonya vagy tanulói 

jogviszonya nappali tagozaton, regisztrált munkanélküli vagy egyéb kereső tevékenységet 

folytat?   

   igen    nem  

Megjegyzés: ________________________________________________________________  

Önkormányzati tulajdonú lakáson fennállott bérleti joga szűnt-e meg másik lakás biztosítása 

és/vagy pénzbeli térítés ellenében?  

   igen    nem  

Ha igen, mikor?: _____________________________________________________________ 

Lakás címe: _________________________________________________________________  

 

 

Önkormányzati tulajdonú lakáson fennállott bérleti joga szűnt-e meg felmondás alapján?  

   igen    nem  

Ha igen, mikor? ____________________________________________________________  

A lakás címe: ______________________________________________________________  

  

A pályázott lakás(ok) címe:  

_______________________________________________________________  

A lakáskérelem nyilvántartási száma (az ügyintéző tölti ki):  

_______________________________________________________________  

A pályázott lakást az alábbi jogcímen kívánom bérbe venni:  

szociális 

szolgálati  

piaci 
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Adattárolási hozzájárulás:  

 

- Hozzájárulok, hogy ellenajánlat megtétele nélkül elutasított pályázat esetén adataimat 

pályázat lezárását követően 30 naptári napig bizonyítás céljából tárolja az adatkezelő. 

Ezt követően megsemmisítésre kerülnek.  

 

     igen    nem*  

*Hozzájárulás hiányában a pályázat lezárulását követően az elutasított pályázatokat a lehetséges 

legrövidebb időn belül megsemmisíti az adatkezelő. 

 

Megjegyzések  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nyilatkozat 

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

valóságnak megfelelnek. A jogszabályban leírtakat, illetve a pályázati feltételeket ismerjük és 

tudomásul vesszük, elfogadjuk.  

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

jeleznünk kell.   

 

Adatkezeléshez kapcsolódó bérleti szándéknyilatkozat:  

Az adatkezelés célja:   

 

Az adatkezelés a bérbeadási céllal meghirdetett ingatlan bérletére irányuló, a bérleti szerződés 

megkötését megelőző pályázati szándék elbírálása érdekében, továbbá nyertes pályázat esetén 

a bérleti szerződés elkészítéséhez szükséges. Az elutasított pályázatok esetén a pályázat 

lezárását követően a hozzájárulást adó pályázók rendelkezésére álló 30 naptári napos 

betekintési időtartam alatti bizonyítás és tájékoztatáshoz szükséges. 
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Az adatkezelés jogalapja:  

Az adatkezelés jogalapja az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete 6. cikk (1) 

bekezdésének b) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés a szerződés megkötését 

megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

Az adatok szolgáltatása szükséges a szándéknyilatkozat megtételéhez, elmaradása azzal a 

következménnyel jár, hogy szándék hiányában nem lesz lehetősége az érintettnek érvényesen 

pályáznia a konkrét ingatlanra vonatkozó bérleti jogviszony létesítésére. Az ajánlat elfogadása 

esetén kitöltendő adatlapon megadott személyes adatok a szerződés előkészítéséhez 

szükségesek.  

Az adatkezelés időtartama:  

 

Az adatkezelés az érdeklődői szándék elfogadása esetén a bérleti szerződés megkötésének 

időpontjáig tart. Amennyiben az érdeklődői szándék ellenajánlat megtétele nélkül kerül 

elutasításra, pályázó hozzájárulása esetén a kezelt adatok 30 naptári napot követően 

megsemmisítésre kerülnek. Ellenajánlattal elutasított érdeklődői szándék esetén az eredeti 

szándéknyilatkozatban szereplő személyes adatok kezelése az ellenajánlat elfogadásakor a 

szerződés megkötésének időpontjáig, elutasított ellenajánlat esetén az elutasítás időpontjáig 

tart. Amennyiben az érdeklődői szándék ellenajánlat megtétele nélkül kerül elutasításra, 

pályázó hozzájárulása hiányában pályázat lezárulását követően az elutasított pályázatokat a 

lehetséges legrövidebb időn belül megsemmisíti az adatkezelő. 

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  

  

 

 

 

______________________________    _____________________________  

a pályázó aláírása             a pályázó társának aláírása  
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Csatolandó dokumentumok:  

• 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  

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

• 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 

 

 

 

 


