ÓHÍD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati űrlap
a Óhíd Község Önkormányzatának tulajdonában lévő
8342, Óhíd, Petőfi út 7. szám alatti lakás
„Fecskelakás II” használati jogának elnyeréséhez
Pályázatot nyújtok be a Óhíd Község Önkormányzata (8342 Óhíd, Petőfi út 3.) által
meghirdetett 8342, Óhíd, Petőfi út 7. szám alatti lakás használati jogának elnyerésére.
1. A lakás adatai:
- Címe: 8342, Óhíd, Petőfi út 7., Fecskeház II.
- Műszaki jellemzői: cc. 63 m2 alapterület, 2 és fél szoba, összkomfortos
Egyéb helyiségei: 1fürdő, 1 WC, 1 kamra, konyha a nappaliban, előszoba. A lakáshoz
tartozik az udvar fele és egy tároló, amely a pincében található.
2. Pályázatom elbírálásához szükséges adatokat az alábbiak szerint jelentem be:
Név:…………………………………………………………………………………..…..
Születési hely és idő:.…………………………………………………………………………
Állandó lakcím:………………………………………………………………………………
Ideiglenes lakcím:………………………………………………………………………………
3. A pályázó munkahelyére vonatkozó adatok:
Munkahely neve, címe:……………………………………………………………………..…
Szerződéses jogviszony típusa (a megfelelő aláhúzandó):
Határozott idejű
Határozatlan idejű
Ha határozott idejű, annak lejárati ideje:………………………………………………………...
4. A pályázó (a megfelelő aláhúzandó):
házas
élettársi kapcsolatban él
egyedülálló
A házastárs/élettárs
- neve:…………………………………………………………………………………………
- születési helye és ideje:……………………………………………………………………….
- állandó lakcíme:…………………………………………………………..……………….
- ideiglenes lakcíme:………………………………………………………………………..
- munkahelyének neve, címe:……………………………..……………………………………..
5. A pályázat benyújtója rendelkezik-e Magyarországon bejegyzett lakáscélú
előtakarékossági szerződéssel:
igen
Ha igen melyik pénzintézetnél, szerződéskötés ideje, havi összege:
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
A pályázat benyújtója vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg
Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél, legalább a bentlakás idejére szóló lakáscélú
előtakarékossági szerződést köt, melynek minimális összege: 20000,-Ft.
6. A pályázó a település közösségi életében részt vállal az alábbi területen (a megfelelő
aláhúzandó):
• Helyi civil szervezetek segítése.
• Mezőgazdasági területen, helyi kistermelés, családi gazdaságok segítése.
• Helyi közművelődési területen, önkormányzati rendezvények szervezése.
•

A pályázó vállalja, hogy rendszeres, ………………………… időközönként
………………………………. típusú foglalkozást/előadást tart, amellyel hozzájárul a
település közösségi életének és kúltúrális fejlődéséhez.
• Egyéb területen:
…………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Egyéb területen: Egyéb területen:
A pályázati feltételek megismerése után kijelentem, hogy sem én, sem házastársam/élettársam
nem rendelkezik haszonélvezeti joggal nem terhelt lakóingatlan kizárólagos tulajdonjogával.
Tudomásul veszem, hogy:
• valótlan adatok közlése, illetve a felsorolt hiányok pályázati határidőn belül történő
pótlásának elmulasztása lakáspályázatom törlésével jár;
• a Fecskelakás lakásban maximum 4 évig lakhatok, a lakáshasználati szerződés
meghosszabbítására nincs lehetőség;
• közösségi munkát végzek a településen;
• a lakás bérleti díja havi 20 000 Ft, amelyet minden hónap 15. napjáig megfizetek az
önkormányzat számlájára. A bérleti viszony lejártát követően Óhíd községben való lakóház
vásárlás/építés és letelepedés esetén a bérleti díj felét Óhíd Község Önkormányzata
visszaadja a pályázónak.
• a lakáshasználati jogviszony megszűnik, ha két havi bérleti díj befizetését elmulasztotta, a
közüzemi számlák fizetésére vonatkozó kötelezettséget vagy az előtakarékosságra vállalt
kötelezettséget 90 napnál hosszabb időre nem teljesítem, ha a közösségi munkát nem
teljesítem a településen, illetve a közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása,
megszegése miatt.
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Hozzájárulok a pályázati anyagom és az általam közölt adatoknak a lakásügyi eljárásban
történő felhasználásához, kezeléséhez, a pályázat során való felhasználásának.
Pályázatomhoz az alábbiakban felsorolt dokumentumokat mellékelem:
• személyazonosító igazolvány, lakcímkártya másolata,
• 1 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás, vagy
• civil szervezet igazolása a pályázó tagságáról,
• végzettséget igazoló okirat másolata,
• házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat másolata,
• élettársi kapcsolatot igazoló közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat,
• gyermek esetén születési anyakönyvi kivonat másolata,
•
•
•

lakáscélú előtakarékossági szerződés másolata (annak megléte esetén),
önéletrajz
befogadó nyilatkozat

Óhíd, 2020. …………………hónap……nap

……………………………………
kérelmező

………………………………………
házastárs/élettárs
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BEFOGADÓ NYILATKOZAT

Alulírott

………………………………………

(név)

…………………………………

(helység) …………………………………...... (utca, házszám) alatti lakos nyilatkozom, hogy
…………………………………….. nevű, 8342 Óhíd, Petőfi út 7. szám alatt található lakás
használóját és vele egy háztartásban élő családját a Óhíd Község Önkormányzatával a fenti
Fecskelakásra

vonatkozóan

…………………………………

kötött

lakáshasználati

(helység)

szerződés

megszűnése

esetén

…………………………………......

(utca,

házszám) alatti ingatlanomba befogadom.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentiekben közölt nyilatkozat a
valóságnak megfelel.
Kelt: ………………………………………

…………………………………….
Nyilatkozatot tevő aláírása
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