Domaszék Nagyközség Polgármestere részére
6781 Domaszék, Köztársaság tér 1.

Pályázati adatlap
Domaszék Nagyközségi Önkormányzat tulajdonában lévő, Dankó téri ifjúsági garzonlakás
(fecskeház – 40 m2, 1 szoba) bérleti jogának megszerzésére
Alulírott …………………………………. (név) 6781 Domaszék, ……………………………..
szám alatti lakos ezúton pályázatot nyújtok be a Domaszék, Dankó tér 15/…. szám …. ajtó
alatti önkormányzati ifjúsági garzonlakás bérleti jogának megszerzésére.
1) Pályázó személyes adatai
- Neve (születési neve): ...............................................................................................................
- Születési helye, ideje: ................................................................................................................
- Anyja születési neve: ................................................................................................................
- Állampolgársága: ......................................................................................................................
- Családi állapota: ........................................................................................................................
- Lakóhelye, állandó lakcíme: .....................................................................................................
- Tartózkodási helye, értesítési címe: ..........................................................................................
- Telefonszáma: ...........................................................................................................................
- Elektronikus levélcím: ..............................................................................................................
- Munkahely/felsőoktatási intézmény neve, címe: ......................................................................
......................................................................................................................................................
2) Pályázó házas- vagy élettársának adatai
- Neve (születési neve): ...............................................................................................................
- Születési helye, ideje: ................................................................................................................
- Anyja születési neve: ................................................................................................................
- Állampolgársága: ......................................................................................................................
- Családi állapota: ........................................................................................................................
- Lakóhelye, állandó lakcíme: .....................................................................................................
- Tartózkodási helye, értesítési címe: ..........................................................................................
- Telefonszáma: ...........................................................................................................................
- Elektronikus levélcím: ..............................................................................................................
- Munkahely/felsőoktatási intézmény neve, címe: ......................................................................
......................................................................................................................................................
3) Pályázóval együtt költöző egyéb személyek
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
4) Nyilatkozat lakástulajdonról*
Nyilatkozom, hogy Domaszéken önálló beköltözhető lakásingatlannal, önálló lakásnak
minősülő tulajdoni hányaddal és azon haszonélvezeti joggal
RENDELKEZEM
NEM RENDELKEZEM
5) A bérleti jog megszerzése érdekében tett külön vállalások*
- Magasabb bérleti díj megfizetése havi …………………………… Ft összegben.
- Vállalom, hogy 5 évnél hamarabb, de legkésőbb 20….. év ………………. hónap …… napjáig
a lakást visszaadom az Önkormányzatnak. Tudomásul veszem, hogy a bérleti jogviszony ebben
az esetben sem hosszabbítható meg.

* A megfelelő aláhúzandó.

6) Lakás-előtakarékossági szerződés*
Lakás-előtakarékossági szerződéssel
RENDELKEZEM

NEM RENDELKEZEM

Amennyiben igen: a pénzintézet neve, székhelye, az előtakarékossági szerződés megnevezése,
szerződésszáma:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Amennyiben nem, lakás-előtakarékossági szerződés megkötését
VÁLLALOM
NEM VÁLLALOM
7) Hozzájárulások, nyilatkozatok*
- Hozzájárulok pályázatom nyilvános ülésen történő tárgyalásához.
IGEN
NEM
- Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok szolgáltatása esetén lakásbérleti
szerződés megkötésére nem kerülhet sor, illetőleg a megkötött szerződés rendkívüli
felmondásának van helye.
IGEN
NEM
- Hozzájárulok, hogy Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Polgármesteri Hivatala az ezen adatlapon közölt személyes adataimat, illetve házas/élettársam
személyes adatait a pályázat elbírálása és a lakásbérleti szerződés megkötése során
nyilvántartsa és kezelje. Az Önkormányzat adatkezelésének jogalapja az Európai Parlament és
a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendeletének (általános adatvédelmi rendelet, a
továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (a pályázó hozzájárulása).
IGEN
NEM
- Hozzájárulok ahhoz, hogy az általam közölt adatok valóságtartalmának ellenőrzése során a
Polgármesteri Hivatal más szerveket, így különösen a földhivatalt és az adóhatóságot jövedelmi
és vagyoni viszonyaimra vonatkozó adatok szolgáltatása végett megkeresse, illetve a lakáselőtakarékossági szerződés meglétére vonatkozóan az érintett pénzintézet tájékoztatást adjon a
Polgármesteri Hivatal részére.
IGEN
NEM
- Nyilatkozom, hogy Domaszék Nagyközségi Önkormányzat Polgármesterének az
önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, lakbérek mértékéről szóló
7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendeletét ismerem, és az abban foglaltakat tudomásul veszem.
IGEN
NEM
- Tudomásul veszem, hogy fenti pályázatom szerződéskötési ajánlatnak minősül, a pályázat
kedvező elbírálása esetén az abban szereplő adatokkal és feltételekkel megegyező tartalommal
kerül sor a lakásbérleti szerződés megkötésére. Tudomásul veszem, hogy pályázatomat írásban,
a pályázat Képviselő-testület általi elbírálásáig vonhatom vissza, ennek hiányában
ajánlatomhoz kötve vagyok.
IGEN
NEM
Domaszék, 20….. év ………………. hónap …… nap

.......................................................
pályázó aláírása

* A megfelelő aláhúzandó.

MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT
(Csak abban az esetben kell kitölteni, ha a pályázó nem rendelkezik domaszéki lakóhellyel, de
Domaszék Nagyközség közigazgatási területén székhellyel rendelkező munkáltatónál
legalább 1 éve munkaviszonyban áll.)
Pályázó neve: ...............................................................................................................................
Munkahely neve: .........................................................................................................................
Munkahely címe: .........................................................................................................................
Munkaköre: .................................................................................................................................
Határozott munkaviszony esetén a munkavállalás időtartama:

..-tól

..-ig

Határozatlan munkaviszony esetén a munkavállalás kezdete:

...
Domaszék,. 20…… év ………………….. hónap ……… nap

munkáltató aláírása
bélyegző

* A megfelelő aláhúzandó.

