
A FIATALOK OTTHONTEREMTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL KIÍRT 

PÁLYÁZAT ADATLAPJA, A PÁLYÁZATHOZ CSATOLANDÓ 

MELLÉKLETEK 

 

Pályázati adatlap 

I.  

Pályázó neve  

Születési neve  

Születési helye, ideje  

Személyi azonosító jele  

Anyja születési neve  

Állandó lakóhelye 

és bejelentkezés ideje 
 

Tartózkodási helye 

(amennyiben nem 

egyezik meg az állandó 

lakcímmel) és 

bejelentkezés ideje 

 

Milyen jogcímen lakik 

a jelenlegi ingatlanban 

(pl.: szívességi 

lakáshasználó, 

családtag, bérlő, vagy 

egyéb) 

 

Munkahelye és a 

jogviszony kezdete 

 

 

Munkaviszony 

időtartama 

(aláhúzandó vagy 

egyértelműen jelölendő) 

munkaszerződése határozatlan időtartamú 

munkaszerződése határozott időtartamú, minimum 2 évre szóló 

munkaszerződése határozott időtartamú, minimum 1 évre szóló 

munkaszerződése határozott 1 évnél kevesebb időtartamra szóló 

legalább 2 éve egyéni vállalkozói tevékenységet végez 

hallgatói jogviszonnyal és munkáltatói szándéknyilatkozattal is 

rendelkezik határozatlan időtartamú foglalkoztatásra 

vonatkozóan 



Egy főre jutó havi 

nettó átlagjövedelem 

(beköltözést követően) 

 

Családi állapota  

Telefonos és e-mail 

elérhetősége 
 

Iskolai végzettség(ek), 

megszerzett 

szakképzettség(ek) 

(intézmény, szak, 

szakma megjelölésével) 

 

Támogatói döntést 

követően végez 

önkéntes munkát 

Szarvas városában 

(aláhúzandó vagy 

egyértelműen 

megjelölendő) 

80 óra 60 óra 40 óra 

Kötelező 20.000.-Ft/hó 

előtakarékosságon 

felül vállal további 

megtakarítás 

(aláhúzandó vagy 

egyértelműen 

megjelölendő) 

IGEN NEM 

Amennyiben a fenti 

kérdésre IGEN-el 

válaszolt, úgy a többlet 

megtakarítás mértéke. 

NEM válasz esetén 

áthúzandó mindkettő 

érték.  

(aláhúzandó vagy 

egyértelműen 

megjelölendő) 

5.000.-Ft 10.000.-Ft 

 

II. 

A pályázó 

házastársának/ 

élettársának neve 

 

Születési neve  

Születési helye, ideje  

Személyi azonosító 

jele 
 



Anyja születési neve  

Állandó lakóhelye 

és bejelentkezés ideje 
 

Tartózkodási helye 

(amennyiben nem 

egyezik meg az 

állandó lakóhellyel) és 

bejelentkezés ideje 

 

Milyen jogcímen lakik 

a jelenlegi ingatlanban 

(pl.: szívességi 

lakáshasználó, 

családtag, bérlő, vagy 

egyéb) 

 

Munkahelye és a 

jogviszony kezdete 
 

Nem rendelkezik 

munkaviszonnyal, 

foglalkoztatási 

jogviszonnyal 

 

Egy főre jutó havi 

nettó átlagjövedelem 

(beköltözést követően) 

 

Telefonos és e-mail 

elérhetősége 
 

Iskolai végzettség(ek), 

megszerzett 

szakképzettség(ek) 

(intézmény, szak, 

szakma megjelölésével) 

 

 

III. 

Fentieken kívüli együttköltözők adatai:  

 

Ssz. Név 
Születési 

hely, idő 

Anyja 

neve 

Családi 

viszonya a 

pályázóval  

Egy főre jutó 

havi nettó 

átlagjövedelem 

Mióta 

laknak 

együtt 

(év.hó.nap) 

1.     
  

2.     
  

3.     
  

4.     
  



5.     
  

 

A pályázó és házastársa/élettársa, illetve a velük együtt lakó tartós, vagy fertőző beteg 

személyek adatai: 

 

Neve betegségének megnevezése 

  

  

  

A pályázónak és házastársának/élettársának, illetve az együtt költöző személyeknek 

fennálló:  

helyi adótartozása van-e? Igen - nem.  Ha igen, akkor összege:  ……………..Ft 

közüzemi díjtartozása van-e? Igen - nem.  Ha igen, akkor összege:  …………….Ft 

egyéb köztartozása van-e? Igen - nem.  Ha igen, akkor összege:  …………….Ft 

A pályázat elbírálásakor még a következők figyelembevételét kérjük (részletesen a motivációs 

levélben kell szemléltetni): 

  

      

 

 

 

 

 

 

NYILATKOZAT 

Alulírottak, büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük az alábbiakat: 

1. Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületének az EFOP-1.2.11 16-2017-00060 

azonosító számú „Szarvas hazavár! – Esélyteremtő program fiataloknak” c.  lakhatási 

támogatási rendszerről szóló ..……… Önkormányzati Rendeletének feltételrendszerét 

ismerjük.  

2. Hozzájárulunk, hogy a személyes és a kérelemben szereplő adataink a Szarvas Város 

Önkormányzat megismerje és az adatok valódiságát ellenőrizhesse. A pályázati adatlap 

aláírásával hozzájárulok, hogy megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró 

nyilvántartásba vegye és azokat –kizárólag a lakhatási támogatási rendszer lebonyolítása, 

a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes pályázat esetén a 

szerződéskötéshez kapcsolódón és ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje, illetve 

hozzájárulok ahhoz, hogy nyertes pályázóként Szarvas Város Önkormányzat információs 

honlapján nevemet közzé tegyék.  

3. A jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati adatlapban általam 

feltüntetett, valamint a csatolt mellékletbe szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

 



4. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő 

tényt vagy adatot közlök, melyet a benyújtandó igazolások, vagy az Önkormányzat által 

ellenőrzött adatok nem támasztanak alá, a támogatásra való jogosultságomat elveszem, a 

lakáspályázatokból 3 évre kizárásra kerülök.  

5. Vállalom, hogy a beköltözés időpontjától számított 5 munkanapon belül a bérleményben 

állandó lakóhelyet létesítek, majd a támogatás lejártát követően 5 munkanapon belül 

állandó lakóhelyem megszüntetem. 

6. Vállalom a közüzemi díjak, egyéb „rezsi” költség és a kaució a megfizetését.   

7. Vállalom, hogy a projekt (EFOP-1.2.11-16-2017-00060) rendezvényein, programjain, 

fórumain aktívan részt vesz, továbbá a pályázat keretében egy képzésen részt vesz, továbbá 

egyéb közösségi önkéntes célú tevékenységeken részt vesz. 

8. Vállalom, hogy a pályázott lakás elnyerése esetén valamely pénzintézetnél a bérleti 

jogviszony időtartamára lakás-előtakarékosság formájában 20.000.-Ft összeget havonta 

megtakarítok. Ez az összeg azzal emelkedhet, melyet többletként vállalok és erről a 

pályázat benyújtásakor nyilatkozok (az értékelési szempontrendszerben leírtak szerint). 

9. Jelen pályázati adatlap aláírásával tudomásul veszem, hogy amennyiben a lakhatási 

időtartam alatt munkahelyemről elbocsájtanak, foglalkoztatási jogviszonyomat 

megszüntetik vagy a munkahelyem megszűnik vagy a pályázat során vállalt 

kötelezettségeimet nem teljesítem a bérleti jogviszony megszüntetésre kerül.  

Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek, egyben tudomásul veszem, hogy az adatainkban történt változásokat három napon 

belül kötelesek vagyunk bejelenteni. 

 

A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon 

projekt fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli 

szabályoknak való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy 

elutasított pályázati anyagokban szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat 

benyújtásának napját követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül 

bármikor visszavonható. A személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az 

adatkezelők harmadik fél részére történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés 

időtartama alatt az adatkezeléssel érintett adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat 

elbírálásával, valamint a támogatások kifizetésével megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), 

feladatának ellátáshoz szükséges ideig és mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes 

időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal (tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, 

törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Jogsérelem esetén bírósághoz, valamint a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 

22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak.    

 

Kelt: _______________________________ 

 

 _______________________________ _______________________________ 

 Igénylő Házastárs/élettárs  

 

A pályázati adatlaphoz mellékelni kell a következő dokumentumokat: 



1) a pályázó részletes önéletrajzát aláírtan,   

2) motivációs levél aláírtan, 

3) jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó nyilatkozatot, illetve azokat igazoló 

dokumentumokat,  

4) iskolai végzettséget tanúsító oklevél másolata, vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az 

oktatási intézmény által kiállított igazolást 

5) szarvasi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, 

kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói 

szándéknyilatkozatot, vállalkozói igazolványt,    

6) a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás 

másolata,  

7) házassági anyakönyvi kivonat másolatot, vagy közjegyző előtt tett élettársi nyilatkozat 

másolatát, a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonata másolatát, 

8) nyilatkozatot, hogy a pályázó az önkormányzat képviselő-testületi tagjaival nem áll közeli 

hozzátartozói viszonyban. 

9) a személyi adatok igazolására: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány másolata, 

10) nyilatkozat, hogy a pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a beköltözés időpontjától 

számított 5 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít, majd a 

támogatás lejártát követően 5 munkanapon belül állandó lakóhelyét megszünteti. 

 

  



NYILATKOZAT MINTÁK 
 

 

 

 
  

JÖVEDELMI ÉS VAGYONI KÖRÜLMÉNYEKRE VONATKOZÓ NYILATKOZAT 

 

A) Személyi adatok  

  

  1. A támogatást igénylő 

neve:.........................................................................................................  

 (Leánykori név:)....................................................................................... 

 

  2. A támogatást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 

 ...................................................................................................................................................... 

  

  3. A támogatást igénylő tartózkodási helyének címe: 

....................................................................................................................................................... 

  

   4. A támogatást igénylővel egy háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: ……....… fő.  

  

  5. A 4. pontban szereplő közeli hozzátartozók neve:  

  a) ...............................................  

  b) ...............................................  

  c) ...............................................  

  d) ...............................................  

  e) ...............................................  

  f) ...............................................  

  g) ...............................................  

  

B) Jövedelmi adatok / Forintban /  

  

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: ………………………… Ft/hó.  

  

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a NYILATKOZAT-ban közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

  

 

Dátum: …………………………  

   

 

……………………………………………… 

a támogatást igénylő aláírása 

 

 

A jövedelmek típusai Kérelmező 

jövedelme 



 Jövedelmek típusai Kérelmező 

nettó 

jövedelme 

Közeli hozzátartozók nettó 

jövedelmei 

Összesen 

  a b c  d  e f  g  

1) 

Munkaviszonyból és 

más 

foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó jövedelem  

Ebből: 

közfoglalkoztatásból 

származó  

         

2. Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői, illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó                

jövedelem 

         

3. táppénz, 

gyermekgondozási 

támogatások 

         

4. Nyugellátás, és 

egyéb 

nyugdíjszerű  

rendszeres szociális 

ellátások  

         

5. Önkormányzat és 

munkaügyi 

szervek által 

folyósított ellátások  

 

         

6. Egyéb jövedelem                    

 

         

7. Összes jövedelem                    

 

         

          

 

 

 

  



VAGYONNYILATKOZAT 

   

A) Személyi adatok 

 

1. A támogatást igénylő neve:....................................................................... 

(Leánykori név is) ......................................................................................... 

   

2. Anyja neve: .............................................................................................................................. 

 

3. Születési helye, ideje: ............................................................................................................... 

 

4. A támogatást igénylő azon lakóhelyének címe, ahol szokásosan él:  

.......................................................................................................................................................  

B) Vagyoni adatok 

  

I. Ingatlanok 

  

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

címe: ................................. város/község  

.......................... út/utca ......... hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,  

a szerzés ideje: ................... év  

Becsült forgalmi érték:* ........... Ft  

  

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell 

figyelembe 

venni. 

 

2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):  

címe: ........................ város/község  

.......................... út/utca ......... hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ...........,  

a szerzés ideje: .................... év  

Becsült forgalmi érték:* ............ Ft  

  

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 1 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

........................  

címe: ......................... város/község  

........................... út/utca ........ hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ..........,  

a szerzés ideje: ..................... év  

Becsült forgalmi érték:* ............. Ft  

 

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):  

megnevezése: ......................................  

címe: ........................ város/község  

........................... út/utca ........ hsz.  

alapterülete: ........ m 2 , tulajdoni hányad: ..........,  

a szerzés ideje: ...................... év  



Becsült forgalmi érték:* .............. Ft   

  

II. Egyéb vagyontárgyak  

 1. Gépjármű:  

 

a) személygépkocsi:  

    ................ típus ......... rendszám  

    a szerzés ideje: ........................  

    Becsült forgalmi érték:** ............ Ft  

 

b)  
[2] 
tehergépjármű, autóbusz: .............. típus ............. rendszám  

a szerzés ideje: ..........................  

Becsült forgalmi érték:** .................. Ft  

 

** Becsült forgalmi értékként a jármű, illetve termelő és munkaeszköz kora és állapota 

szerinti 

értéket kell feltüntetni. 

 

2. Takarékbetétben elhelyezett pénzösszeg:  

................................... pénzintézet  

.............. betétkönyv száma ........ összeg  

................................... pénzintézet  

.............. betétkönyv száma ........ összeg  

  

3. Készpénz összege:  

............................................ Ft  

  

4. Pénzintézeti számlakövetelés vagy más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés:  

................................... pénzintézet  

.............. betétkönyv száma ........ összeg  

................................... pénzintézet  

.............. betétkönyv száma ........ összeg  

  

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban 

szereplő 

adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.  

  

Kelt: .... év ........... hó .... nap  

   

 Megjegyzés:  

................................................................... 

aláírás  

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. 

Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a 

forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.   



NYILATKOZAT 

 

Alulírott 

 

Név: 

Születési név: 

Anyja lánykori neve: 

Születési hely és idő: 

Lakcím: 

 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 azonosító számú, „Szarvas hazavár! – Esélyteremtő 

program fiataloknak” című projekt lakhatási támogatási rendszerének pályázatával 

kapcsolatban nyilatkozom, hogy Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testületi tagjával 

nem állok a Ptk. 8:1. (1) bekezdés I. pontja alapján közeli hozzátartozói viszonyban. 

 

 

Szarvas, 2019. ……….. hó …. nap 

 

 

____________________ 

pályázó aláírása 

 

 

  



 

 

 

NYILATKOZAT 

 

Alulírott 

 

Név: 

Születési név: 

Anyja lánykori neve: 

Születési hely és idő: 

Lakcím: 

 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 azonosító számú, „Szarvas hazavár! – Esélyteremtő 

program fiataloknak” című projekt lakhatási támogatási rendszerének pályázatával 

kapcsolatban nyilatkozom: 

 

Támogatói döntés esetén kötelezettséget vállalok arra, hogy a beköltözés időpontjától 

számított 5 munkanapon belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesítek, majd a 

támogatás lejártát követően 5 munkanapon belül az állandó lakóhelyemet megszüntetem. 

 

 

Szarvas, 2019. ……….. hó …. nap 

 

 

____________________ 

pályázó aláírása 

 

 

 

  



Motivációs levél 

 

Tisztelt Pályázó! 

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 azonosítószámú, „Szarvas hazavár! – Esélyteremtő 

program fiataloknak” című projekt keretében meghirdetett Önkormányzati Lakhatási 

támogatási rendszer pályázati felhívás alapján a benyújtandó pályázati dokumentáció része az 

Ön által elkészített Motivációs levél.  

Kérjük, hogy átgondoltan készítse el ezt a pályázati mellékletet, mivel ez a szakmai értékelés 

egyik meghatározó dokumentuma. 

A motivációs levél elkészítésénél kérem gondoljon az alábbiakra is: 

Az értékelők számára derüljön ki, hogy milyen céljai és tervei vannak, melyek miatt kötődik 

Szarvas városához. E szöveges részből ki kell derülnie, miért akar itt élni, milyen időtávra tudja 

tervezni az életvitelszerű tartózkodást a városban.  

Amennyiben valamilyen szempontból hátrányos helyzetűnek, állapotúnak vagy a környezetét 

annak fogalmazza meg, részletezze a motivációs levélben.   

Kérem, hogy adjon információt az ön által eddig végzett közösségi munkáról, amennyiben 

végzett a pályázat benyújtásáig ilyen tevékenységet. Amennyiben nem végzett, úgy a jövőbeni, 

a lakhatás időtartama alatti közösségi tevékenységeit ismertesse röviden (a helyi közösségi 

munkát mely területen vagy területeken szeretné elvégezni, mekkora havi óraszámban, 

egyezően a pontozási szempontrendszerben leírtakkal). 

A pályázandó lakások vonatkozásában a motivációs levélben egy sorrend felállítására 

lehetősége van a pályázónak, ez figyelembe vehető döntéskor, de a pályázati felhívásban leírtak 

szerint a lakásokat a pályázók között Szarvas Város Önkormányzata fogja kiosztani, az 

értékelési szempontrendszer alapján.  

E dokumentum maximális terjedelme  maximum 2 db A/4 oldal. A javasolt betűtípus: Times 

New Roman, a javasolt betűméret: 12.  

Kérjük az elkészített Motivációs levelet lássa el dátummal és írja alá, ezek hiányában a 

dokumentum hiánypótlásra kerül. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


