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Lakásgazdálkodási Iroda
1082 Budapest, Őr utca 8.           Ár: 500,- Ft + Áfa

Pályázati jelentkezési lap

(bérlakás  pályázat  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői,  illetve  más  dolgozói,  az  önkormányzati  
feladat-  és  hatásköröket  jogszabálynál  fogva  ellátó  személyek,  a  Józsefvárosi  Önkormányzat  kizárólagos  tulajdonában  lévő 
gazdasági társaságnak a dolgozói részére, határozott időre szólóan, előbérleti joggal)

A megpályázott lakás címe:
Budapest VIII…………………………………………...…utca………………..házszám………………………emelet……....ajtó

A pályázaton az a személy vehet részt:
− aki a pályázata benyújtásakor legalább 3 éve, határozatlan vagy határozott időre szólóan: 

a) a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, illetve más dolgozója, vagy
b) az önkormányzati feladat- és hatásköröket jogszabálynál fogva ellátó személyek, vagy
c) a Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságának a dolgozója.

− aki saját maga, illetve a vele együttköltöző hozzátartozója lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti jogával nem 
rendelkezik vagy amennyiben rendelkezik, annak használatában önhibáján kívül akadályoztatva van,

− aki bármely önkormányzatnál határozott idejű, előbérleti jog nélküli önkormányzati tulajdonú lakás bérlője1,

− aki magántulajdonú lakás bérlője1, 
− aki albérlő2, családtag3, szívességi lakáshasználó4, bármely önkormányzatnál önkormányzati tulajdonú lakás jogcím nélküli 

lakáshasználója5

− aki bármely önkormányzatnál  határozott  idejű,  előbérleti  jog nélküli  önkormányzati  tulajdonú lakásban nem házastársi  
illetve élettársi viszonyban bérlőtársként1 (kivéve akik már elváltak, vagy élettársi viszonyukat közjegyzői okiratba foglalva  
megszűntették)  lakó, és a lakásra fennálló bérleti jogviszonyát a megkötendő bérleti szerződés aláírásáig megszünteti, s 
ennek teljesítését igazolja is, 

− akinek nincs helyi adótartozása, önkormányzati bérleménye után bérleti vagy használati díjjal, különszolgáltatási 
díjjal nem tartozik, 

− aki a pályázat benyújtására megállapított határidőtől számított:
20 éven belül nem szűntette meg önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyát térítés ellenében
20 éven belül neki felróhatóan, jogellenesen önkormányzati bérlakását nem ruházta át, 
20 éven belül 50% vagy annál nagyobb tulajdoni arányban lévő lakóingatlanát nem értékesítette,

− aki a pályázati hirdetményben külön jelölt és felsorolt munkálatok elvégzését vállalja.

Megpályázható lakások száma:
− egy pályázó (ideértve a pályázóval együttköltözőt is) a fenti körben meghirdetett lakások közül együtt és külön-külön is,  

legfeljebb összesen 2 lakás bérbevételére nyújthat  be pályázatot  – FIGYELEM!  a pályázatok benyújtását  követően 
iratpótlásra, módosításra nincs lehetőség

A pályázat érvénytelen:
− ha a pályázó a fenti feltételeknek nem felel meg, 
− ha a pályázó valótlan adatot közöl, 
− ha a pályázó nem csatolja a szükséges igazolásokat a jelentkezési lap mellé, 
− ha a pályázó a jelentkezési lapot nem írja alá, 
− ha  az  együttköltözők  száma  a  hatályos  rendeletben  meghatározottak  szerint  a  lakásigény  mértékét,  illetve  a  lakás  

befogadóképességét meghaladná (lásd az 5. és 6. oldalon lévő táblázatot).

A pályázat eredménytelen:
− ha a pályázó 8 pontnál kevesebbet ér el

1. A pályázó személyi adatai:

Neve:
(asszonyoknál születési név is)



Születési adatai: …………………hely………….év……………….hó……..nap
Családi állapota: hajadon, nőtlen             házas          elvált           özvegy   

közjegyzői okirattal igazolt élettárs   

anyakönyvi nyilvántartásba bejegyzett élettárs     

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!)
Állandó jelleggel bejelentett lakásának pontos címe:
(lakóhely)                     ir.szám………………………………………………….…..település

……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

Bejelentkezésének időpontja: ……………….év………………………….hó……………..nap
Ideiglenes jelleggel bejelentett lakásának pontos címe: 
(tartózkodási hely)                     ir.szám………………………………………………….…..település

……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

Bejelentkezésének időpontja: ……………….év………………………….hó……………..nap

A pályázó által ténylegesen lakott lakás címe: 
(jelenleg lakott lakás)                     ir.szám………………………………………………….…..település

……………………………………....utca………házszám………emelet……ajtó

Itt tartózkodásának kezdő időpontja:
……………….év………………………….hó……………..nap

2. A pályázó foglalkoztatásra vonatkozó nyilatkozata: 
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

1.) 3 éve határozatlan vagy határozott időre szólóan: 
a) a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselője, illetve más dolgozója 
b) az önkormányzati feladat- és hatásköröket jogszabálynál fogva ellátó személy
c) a Józsefvárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságának a dolgozója

 

  Igen                   Nem 

3. A pályázó pályázati részvétellel kapcsolatos nyilatkozata: 
(A megfelelő választ x-szel kell jelölni!)

a) saját magam, illetve a velem együttköltöző hozzátartozóm beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogával vagy 
haszonélvezeti jogával rendelkezünk, 

b) saját magam, illetve a velem együttköltöző hozzátartozóm lakóingatlan tulajdonjogával vagy haszonélvezeti 
jogával rendelkezünk, de annak használatában akadályoztatva vagyunk,

c) a határozott idejű, előbérleti jog nélküli önkormányzati lakás bérlője1 vagyok

d) magántulajdonú lakásban bérlő1 vagyok

e) önkormányzati tulajdonú lakásban jogcím nélküli lakáshasználó5 vagyok

f) határozott  idejű,  előbérleti  jog nélküli  önkormányzati  tulajdonú lakásban  nem házastársi  illetve élettársi 
viszonyban bérlőtársként1 (kivéve akik már elváltak, vagy élettársi viszonyukat közjegyzői okiratba foglalva  
megszűntették) lakó vagyok
-  a  lakásra  fennálló  bérleti  jogviszonyomat  a  megkötendő  bérleti  szerződés  aláírásáig  igazoltan  
megszüntetem

g) nincs  helyi  adótartozásom,  önkormányzati  bérleményem  után  bérleti  vagy  használati  díjjal, 
különszolgáltatási díjjal nem tartozom

h) 20 éven belül nem szűntettem meg önkormányzati lakásra szóló bérleti jogviszonyomat térítés ellenébe

i) 20 éven belül nekem felróhatóan, jogellenesen önkormányzati bérlakásomat nem ruháztam át

  Igen                   Nem 



j) 20 éven belül 50% vagy annál nagyobb tulajdoni arányban lévő lakóingatlanomat nem értékesítettem 

k) A  pályázati  hirdetményben  felsorolt  munkálatok  elvégzését  saját  költségemen,  térítési  igény  nélkül  
vállalom.

4. A pályázó által jelenleg lakott lakáshoz kapcsolódó adatok:

A pályázó lakáshasználati jogcíme:

(A lakás használatára feljogosító szerződés másolatát
 mellékelni kell!)

albérlő2,
családtag3, szívességi lakáshasználó4,
önkormányzati lakásban jogcím nélkül visszamaradt lakáshasználó5,
magántulajdonú lakásban bérlő1,
önkormányzati lakásban bérlőtárs1,
egyéb

(A megfelelő választ alá kell húzni!)

A pályázó által lakott lakás (szállás) tulajdoni formája:

       
          
önkormányzati tulajdonú        magánszemély tulajdona       egyéb tulajdoni
          bérlakás                                                                               forma

(A megfelelő választ x-szel kell jelezni!)

5. A pályázó nyilatkozata a vele együttköltöző személyekről: 
             (A megfelelő választ x-szel, illetve a fő esetén számmal kell jelölni!)

A megpályázott lakásba velem együtt, az alábbi személyek költöznek:

a)18 éven aluli gyermek: 

ha igen, hány fő:

b) tartósan beteg, illetve fogyatékkal élő személy (gyermek, illetve felnőtt):

ha igen, összesen hány fő:

c) további a pályázóval együttköltöző felnőtt személyek (kivéve házastárs/élettárs:

ha igen, hány fő:

  Igen                   Nem 

                 fő 

                 fő

                 fő



6. A pályázaton elnyert lakásba a pályázóval együttköltöző további személyek:

A pályázóval együtt költözik:
(név, születési hely, születési év, hó, nap)

A pályázóval milyen jogcímen lakik 
együtt?

(házastársa, gyermeke, szülője, unokája, 
nagyszülője, közokirattal igazolt élettársa) 

A fentiek közül a megfelelő jogcímet be 
kell írni!

A rokoni kapcsolatot és a bejelentkezést 
igazoló iratok másolatát mellékelni kell!

Az együttköltöző6 jelenlegi lakóhelye: Az együttköltöző6 jelenlegi 
lakóhelyének bejelentkezésének kelte:

1)név:

sz.hely:

év:                    hó:                                      nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye: Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

2)név:

sz.hely:

év:                    hó:                                      nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye: Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

3)név:

sz.hely:

év:                    hó:                                      nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye: Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

4)név:

sz.hely:

év:                    hó:                                      nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye: Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

5)név:

sz.hely:

év:                    hó:                                      nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye: Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

6)név:

sz.hely:

év:                    hó:                                      nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye: Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

7)név:

sz.hely:

év:                    hó:                                      nap:

jogcím: Bejelentett lakóhelye: Bejelentkezésének időpontja:
év:
hó:
nap:

A pályázóval együttköltöző tartósan beteg személyek száma:
A szakorvosi igazolást mellékelni kell!)                           fő



 E pályázat elbírálása szempontjából:

1  bérlő, bérlőtárs:   az, aki a lakás egészét a tulajdonossal megkötött írásbeli szerződés alapján használja
2  albérlő:   az, aki önkormányzati lakást, vagy annak egy részét az Önkormányzat hozzájárulásával, a bérlővel kötött írásbeli szerződés 
alapján használ,  illetve aki  bármely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét  a tulajdonossal  megkötött  írásbeli  szerződés  
alapján használ
3   családtag:   az, aki a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzátartozójaként lakja a lakást
4  szívességi lakáshasználó:   az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve a bérlőjének a hozzátartozójaként, de a tulajdonos, illetve a  
bérlő engedélyével lakja a lakást, írásbeli szerződés nélkül
5  jogcím nélküli lakáshasználó:   az, aki a lakását a bérbeadó hozzájárulása vagy a vele való megállapodás nélkül használja (Jelen 
pályázatnál csak az a jogcím nélküli lakáshasználó, aki nem saját magának felróható okból lett jogcím nélküli lakáshasználó.)

6  együttköltözők:   jelen  pályázat  elbírálásánál  a  lakásigény  mérték  szempontjából  együttköltözőnek  a  pályázót  és  a  vele  együtt 
költözni kívánó élettárson túl azon személyeket  lehet  figyelembe venni, akik a bérbeadó hozzájárulása nélkül fogadhatók be a 
lakásba,  ezen személyek:  a  pályázó  házastársa,  szülője (örökbefogadó,  mostoha-  és  nevelőszülője),  gyermeke  (örökbefogadott, 
mostoha- és nevelt gyermek), a pályázóval jogszerűen együttlakó gyermekének gyermeke
7  befogadóképesség:   az „együttköltözők” és a további költözők együttes száma szerint, személyenként legalább 6 m2 lakószoba ide 
értendő a hall, az alkov és a hálófülke is) alapterület kell hogy jusson

beköltöző személyek: az „együttköltözők”, és a további költözők együttes száma (az összes lakásba költöző)

A pályázati kiírásban szereplő lakások esetében, jelen pályázatnál alkalmazott lakásigény mérték:

Figyelembe vett személyek száma: Lakás igény mértékének alsó határa Lakás igény mértékének felső határa
2 főig 1 szoba 1,5 szoba
3 fő 1 szoba 2 szoba
4 fő 1,5 szoba 2,5 szoba
5 fő 2 szoba 3 szoba
6 fő 2 szoba 3,5 szoba
7 fő 2,5 szoba 4 szoba
8 fő 3 szoba 4,5 szoba
8 fő felett Személyenként fél szobával nagyobb, mint 

8 fő esetén
Személyenként fél szobával nagyobb, 

mint 8 fő esetén



Megpályázható lakások adatai
S
s
z

Cím Szo
ba
sz.

Szoba
alapterü

-lete 
(m2)

Befogadó
képesség

(fő)

Komfort-
fokozat

Lakás
alapte-
rülete
(m2)

A lakás 
bérleti díja

(nettó)

Felújítási feladatok Becsült 
helyreállítás

i
költség

összesen
(nettó)

Megtekintés 
időpontja

1
Kőris utca 10/a.

I.4.
(Hrsz.: 35892/A/0)

1 19,60 3 komfortos 34,80 7.224,- Ft
összes fal festése, belső ajtók cseréje, 
ablakok mázolása, parketta cseréje, 

villanyóra felszerelése
965.000,- Ft

2012.04. 10. kedd és 
2011.04.12. csütörtök 

10:00-10:15

2

Práter u. 55. III. em. 25. 

(Hrsz.: 36225//A/29)

2 39,23 6 komfortos 69,14 22.966,- Ft

vakolat javítás, tisztasági festés 
(teljes lakásra); parketta csiszolása, 

lakkozása; nyílászárók javítása, 
passzítása, mázolása; ajtók 

passzítása, mázolása; berendezési 
tárgyak cseréje, karbantartása; járólap 

cseréje,, közművezetékek 
felülvizsgálata

1.485.000,- 
Ft

2012.04. 10. kedd és 
2011.04.12. csütörtök 

9:30-9:45

3
József krt. 48. 

II. 12.
(Hrsz.: 35229/A/0)

3

+
hall

28,90
14,39
14,36

=57,65
10 komfortos 95,83 31.831,- Ft

festés, zárjavítás, burkolat javítás, 
padló javítás, csiszolás-lakkozás, 

berendezési tárgyak javítása, kémény 
felülvizsgálat, közművezetékek 

felülvizsgálata

1.650.000,- 
Ft

2012.04. 10. kedd és 
2011.04.12. csütörtök 

10:30-10:45

4

József utca 41. 
I. 8.

(Hrsz.: 35178/A/19)

1,5
+

hall

17,60
11

=28,6 5
fél-

komfortos 53,20 11.491,- Ft

festés, nyílászárók javítása, mázolása, 
parketta csiszolás-lakkozás, 

kőburkolat-csere, csempe pótlás, 
hajópadló felújítás, berendezési 

tárgyak cseréje, közművezetékek 
felülvizsgálata

3.000.000,- 
Ft

2012.04. 10. kedd és 
2011.04.12. csütörtök 

11:00-11:15

5 Magdolna utca 12. 
II. 38.

(Hrsz.: 35292/A/0)
1 25,00 4 komfortos 36,00 7.474,- Ft

vakolat javítás, festés, nyílászárók 
javítása, festése, pótlása, parketta 

javítás, csiszolás, lakkozás, 
burkolatok cseréje, berendezési 
tárgyak cseréje, galéria javítás, 

lakkozás, közművezetékek 
felülvizsgálata

2.660.000,- 
Ft

2012.04. 10. kedd és 
2011.04.12. csütörtök 

9:00-9:15



A jelentkezési laphoz csatolandó iratok, igazolások:
(A megfelelő választ X-szel kell jelezni!)

- a pályázó személyi igazolvány (és lakcímkártya) másolata
CSATOLVA Igen Nem

- a foglalkoztatásra vonatkozó igazolást mellékelni kell (a foglalkozás időtartamára vonatkozóan)
CSATOLVA Igen Nem

- a lakás használatára feljogosító szerződés másolata, illetve a szállásadó igazolása az ott lakásról
CSATOLVA Igen Nem

- a pályázó és a vele együttlakó közötti rokoni kapcsolat esetén a rokoni kapcsolat igazolására szolgáló iratok másolata
(pl. születési anyakönyvi kivonat, 30 napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, közokirattal igazolt élettársi  
kapcsolat esetén közjegyzői okirat)

CSATOLVA Igen Nem

- a pályázó és a pályázóval jelenleg nem együttlakó, de a pályázati lakásba költözni szándékozó további személy közötti 
rokoni kapcsolat esetén a rokoni kapcsolat igazolására szolgáló iratok másolata (pl. születési anyakönyvi kivonat, 30  
napnál nem régebbi házassági anyakönyvi kivonat, közokirattal igazolt élettársi kapcsolat esetén közjegyzői okirat)

CSATOLVA Igen Nem

- a pályázóval együttköltöző tartós beteg (gyermek, felnőtt) betegségét igazoló érvényes és hatályos szakorvosi igazolás 
(eredeti, vagy hitelesített másolat), illetve ORSZI határozat eredeti v. hitelesített példánya 

CSATOLVA Igen Nem

- a pályázó, illetve a vele együttköltöző hozzátartozó beköltözhető lakóingatlan tulajdonjogáról vagy haszonélvezeti 
jogáról szóló nyilatkozata

CSATOLVA Igen Nem

- a felújításra vonatkozó nyilatkozat 
CSATOLVA Igen Nem

- bírósági ítélet (házasság felbontásáról, a gyermek elhelyezésről, a lakáshasználatáról), illetve az élettársi 
vagyonközösség megszűntetéséről szóló közjegyzői okirat

CSATOLVA Igen Nem

- helyi adótartozásra, önkormányzati bérlemény után bérleti/használati díj, és a hozzá kapcsolódó különszolgáltatási 
díjtartozásra vonatkozó igazolás

CSATOLVA Igen Nem

- a jelentkezési lap és dokumentáció megvásárlását igazoló pénztárbizonylat másolata 

CSATOLVA Igen Nem



Budapest, 2012. …………………………………
……………………………………………

        pályázó aláírása

A pályázó nyilatkozata 

Felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  pályázati  feltételeket  megismertem,  azt  megértettem,  jelen 
jelentkezési lapot értelmeztem, s ennek tudatában töltöttem ki, a közölt adatok megfelelnek a valóságnak. 
Tudomásul veszem, hogy ha valótlan adatokat közlök, illetve ha a pályázati feltételeknek nem felelek meg, 
vagy  ha  a  szükséges  igazolásokat  nem csatolom a  jelentkezési  lap  benyújtásakor  egyidejűleg,  az  összes 
pályázati jelentkezésem érvénytelen. 

Az alábbi lakásokra nyújtottam be pályázatot: 

- Budapest, VIII. …………………utca ……………….házszám …………….emelet …………..ajtó 

- Budapest, VIII. …………………utca ……………….házszám …………….emelet …………..ajtó

Figyelem! 

Kérjük, hogy a pályázó, a címek mögötti       -be (1,2) sorszámmal jelölje meg, hogy melyik lakást szeretné 
első, illetve másodsorban elnyerni. 

Budapest, 2012. (év) ………………(hó)………… (nap)        

  .………………………………………….
pályázó aláírása 

……………………………………….. ……………………………………...
      telefonszáma (nem kötelező) személyi igazolvány száma (kötelező) 



Pályázó nyilatkozata a megpályázott lakás 

helyreállítására vonatkozóan

………………………………………………..…………(név)………………………..(születési  adat)

………………………………...(anyja  neve)  felelősségem  tudatában  kijelentem,  hogy  a  Budapest  VIII., 

…………………………………………………szám  alatti  lakás  elnyerése  esetén  a  lakás  pályázati  kiírás 

szerinti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotra hozatalát vállalom, annak fedezetét biztosítani tudom. 

Tudomásul  veszem,  hogy a  pályázati  lakás  először  egy évre  szólóan,  a  pályázati  kiírásban jelzett  lakbér 

kétszeresének megfelelő óvadék megfizetése mellett kerül bérbeadásra. Tudomásul veszem továbbá, hogy az 

1  év  időtartam  alatt  a  munkálatokat  köteles  vagyok  elvégezni,  s  amennyiben  ezen  kötelezettségemnek 

határidőben  nem  teszek  eleget,  a  lakást  elhelyezési  és  térítési  igény  nélkül,  ingóságaimtól  kiürítve,  a 

befogadott személyekkel együtt el kell hagynom.

Budapest, 2012. (év) ………………(hó)………… (nap)

……………………………………….
a pályázó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, Tanú 2, Tanú

Név: ………………………………………. Név: ……………………………………………….

Lakcím:……………………………………... Lakcím: ……………………………………………

Aláírás: ……………………………………… Aláírás: ……………………………………………



Szállásadói igazolás

………………………………………………..…………(név)………………………..(születési  adat)
………………………………...(anyja neve) a …………………………………………………….
…………………………………………………szám  alatti  lakás  tulajdonosa,  haszonélvezője,  bérlője  (a 
megfelelő rész aláhúzandó) igazolom, hogy …………………………..(pályázó) a fenti cím alatti lakásomban 
………(év)  ……….……(hónap)……….(nap)  –tól  folyamatosan,  életvitelszerűen  családtag3,  szívességi 
lakáshasználó4,  albérlő2 (a  megfelelő  rész  aláhízandó)  jogcímen  lakik.  egyben  vállalom,  hogy a  pályázat 
kiírója a *tulajdonomat/bérleményemet képező ingatlanban környezettanulmányt végezzen.

Budapest, 2012. (év) ………………(hó)………… (nap)

……………………………………….
a szállásadó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, Tanú 2, Tanú
Név: ………………………………………. Név: ……………………………………………….
Lakcím:……………………………………... Lakcím: ……………………………………………
Aláírás: ……………………………………… Aláírás: ……………………………………………

E pályázat elbírálása szempontjából:
3  családtag  : az, aki a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzátartozójaként lakja a lakást

közeli hozzátartozók: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az 
örökbefogadó-, a mostoha- és a neveltszülő, valamint testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli 
rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa

4  szívességi lakáshasználó:   az, aki nem a lakás tulajdonosának, illetve bérlőjének hozzátartozójaként, de a tulajdonos illetve a bérlő 
engedélyével lakja a lakást, írásbeli szerződés nélkül
2  albérlő:   az, aki önkormányzati lakást vagy annak egy részét az Önkormányzat hozzájárulásával, a bérlővel kötött írásbeli 
szerződés alapján használ, illetve aki bármely más tulajdoni formában lévő lakás egy részét a tulajdonossal megkötött írásbeli 
szerződés alapján használ



*Megfelelő rész aláhúzandó!

A pályázó lakóingatlan tulajdonjogáról,
vagy haszonélvezeti jogáról szóló nyilatkozata

………………………………………………..………………(név)………..………………..……..(születési  hely,  
idő)………………………………...  (anyja  neve) pályázó  jelen  okirat  aláírásával  kijelentem,  hogy  a 
……………….…….  (település  neve),  …………....  hrsz.  alatt  felvett,  természetben ………………………. 
(település neve), …………………….……. szám alatt található ………………..….. megnevezésű ingatlan, .../
… arányú *tulajdonosa/ haszonélvezője vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan használatában akadályoztatva vagyok tekintettel arra, hogy: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……..

Budapest, 2012. (év) ………………(hó)………… (nap)

……………………………………….
     a pályázó aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, Tanú 2, Tanú

Név: ………………………………………. Név: ……………………………………………….

Lakcím:……………………………………... Lakcím: ……………………………………………

Aláírás: ……………………………………… Aláírás: ……………………………………………

*Megfelelő rész aláhúzandó!



A pályázóval együttköltöző hozzátartozó lakóingatlan tulajdonjogáról, vagy 
haszonélvezeti jogáról szóló 

nyilatkozata

………………………………………………..………………(név)………..………………..……..(születési  hely,  
idő)………………………………...  (anyja  neve) pályázó  jelen  okirat  aláírásával  kijelentem,  hogy  a 
……………….…….  (település  neve),  …………....  hrsz.  alatt  felvett,  természetben ………………………. 
(település neve), …………………….……. szám alatt található ………………..….. megnevezésű ingatlan, .../
… arányú *tulajdonosa/ haszonélvezője vagyok.

Kijelentem tovább, hogy az itt megjelölt ingatlan használatában akadályoztatva vagyok tekintettel arra, hogy: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………...……..

Budapest, 2012. (év) ………………(hó)………… (nap)

……………………………………….
        a pályázóval együttköltöző 

aláírása

Előttünk, mint tanúk előtt:

1, Tanú 2, Tanú

Név: ………………………………………. Név: ……………………………………………….

Lakcím:……………………………………... Lakcím: ……………………………………………

Aláírás: ……………………………………… Aláírás: ……………………………………………

*Megfelelő rész aláhúzandó!


