ADATLAP A SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSPÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁHOZ
Nagyrábé Nagyközség Önkormányzata EFOP-2.4.1-16-2018-00124
1) A pályázó adatai:
Név:……………………………………………………………………………………………………………………..
Szül. hely, idő:……………………………………………………………………………………………………….
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………..
Jelenlegi lakóhelye:……………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………………………………
Taj szám:……………………………………………………………………………………………………………….
Adóazonosító

jel:……………………………………………………………………………………………………

Telefonszám:…………………………………………………………………………………………………………..
2) A pályázóval egy háztartásban élők (együtt költözők adatai):
Neve és születési
neve
pályázó
házastársa
élettársa
gyermekei

Születési helye,
ideje

anyja neve

TAJ szám

3) A pályázó jövedelmi viszonyai:
A jövedelmek típusai

A kérelmező
nettó
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban
élő
házastá
rs
nettó
jövedelme

Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem, táppénz
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői illetve szellemi és
más
önálló
tevékenységből
származó jövedelem
Nyugellátás,
megváltozott
munkaképességű
személyek ellátásai,
korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, időskorúak
járadéka, szociális ellátások
A gyermekek ellátásához és
gondozásához
kapcsolódó
támogatások (GYED, GYET,
családim pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi
szervek
által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások
Egyéb jövedelem: tartásdíj stb.
A Család összes nettó jövedelme
A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők: pld. fizetett
tartásdíj

Egy

főre

jutó

havi

…………………………………

családi

nettó

(Ft/hó)

ÖNKORMÁNYZAT TÖLTI KI.

jövedelem
-

AZ

Közös
összesen
háztartásban
élő
nettó
jövedelme

4) Lakhatási körülmények:
Jelenleg hol él (utca, házszám):……………………………………………………………………………
Tulajdoni viszonya az ingatlannak (pld. saját tulajdon, bérlemény, szívességi
alapon)………………………………………………………………………………………………………………..
Ingatlan

komfortfokozata:

(pld.

van-e vezetékes

víz,

fürdőszoba

stb.)…………………………………………………………………………………………………………………….
Az ön családján kívül élnek e mások az ingatlanban (pld. szülők, családtagok
stb.)…………………………………………………………………………………………………………………….
Összességében mit mondana el lakhatási körülményeiről? (hány m2, hányan élnek,
kinek

a

tulajdona

stb.)

...........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………..
5) Az EFOP-1.6.2-16-2017-00040 számú Szegregált élethelyzetek felszámolása című
projektben

van-e

együttműködési

megállapodása?

…………………………………………………………………………..
6) Járt-e képzésre ön és családtagjai az EFOP-1.6.2-16-2017-00040 számú Szegregált
élethelyzetek felszámolása projekt keretein belül,
ha

igen,

kérem

sorolja

fel

milyen

képzésekre:

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
7) Ön vagy együtt költöző családtagja fogyatékkal élőnek minősül-e (amennyiben igen,
kérem az erről szóló igazolást benyújtani)…………………………………………………………
8) Ön vagy együtt költöző családtagja rokkantsági nyugdíjban részesül-e (amennyiben
igen, kérem benyújtani az igazolást): ……………………………………………………………………
9) Kérem

mutassa

be

jelenlegi

munkaviszonya

mióta áll

fenn…………………………………………………………………………………………………………………….

10) Van-e a tulajdonában vagy van-e tulajdonrésze egyéb ingatlanban? Ha igen kérem
bemutatni

(ingatlan

címe,

állapota,

tulajdoni

hányad

............................................................................................................................................
11) Minden egyéb körülmény melyet meg szeretne említeni, és fontos lehet a pályázat
elbírálása szempontjából………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Nagyrábé, 2021………………. hó ……………….. nap

………………………………………………
pályázó aláírása
Csatolandó mellékletek:

- rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző három hónap nettó

jövedelmét igazoló, munkáltató által kiállított igazolás, valamint a kérelem
benyújtását megelőző három havi folyószámla kivonat másolata,

- nyilatkozat, hogy vállalja a kaució befizetését,
- nem rendszeres jövedelem esetén nyilatkozat,
- vállalkozói, illetve őstermelői jogviszonyból származó jövedelem esetén a kérelem

benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt szerzett összeg egy havi átlagát igazoló
NAV igazolás,

- nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetében a

Nyugdíjfolyósító Igazgatóság tárgyév elején kiküldött értesítése, melyben szerepel
az adott évre megállapított ellátás összege és jogcíme, valamint az utolsó havi
nyugdíjszelvény, vagy bankszámlakivonat másolata,

- munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás összegéről szóló – a

kérelem benyújtását megelőző három havi – csekkszelvény vagy folyószámlakivonat másolata, illetve az erre vonatkozó határozat,

- a gyermek ellátáshoz kapcsolódó támogatások igazolása (GYES, GYED, családi
pótlék) szelvény, illetve határozat,

- egyéb jövedelem (kapott tartásdíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű
kifizetések, stb.) igazolása,

- munkaszerződés, amelyből kiderül, hogy mióta áll az adott cég alkalmazásában.

