
 
1. 

Pályázati adatlap 

szociális alapon meghirdetett lakás bérbevételi ajánlatához 

Pályázat benyújtásának időpontja: 

2022. november 23.  08.00 órától – 2022. december 7.  15.00 óráig 

Megpályázni kívánt bérlakás címe: 6300 Kalocsa, Malomszög u. 6/B. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pályázó adatai: 

Név: ……………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………….. 

Szül.: …………………………………………………..…. 

An.: ………………………………………………………. 

Családi állapota: ………………………………………….. 

Tel.: ...................................................................................... 

 

A pályázóval együttköltöző személyek: 

1. Név: 

………………………………………... 

Lakcím: 

………………..……………………… 

szül.: 

…………………………………………... an.: …………………………………………… 

Pályázóval fennálló hozzátartozó 

viszony:…………………………………………………………. 

 

2. Név: 

………………………………………... 

Lakcím: 

………………..……………………… 

szül.: 

…………………………………………... an.: …………………………………………… 

Pályázóval fennálló hozzátartozó 

viszony:…………………………………………………………. 

 

3. Név: 

………………………………………... 

Lakcím: 

………………..……………………… 

szül.: 

…………………………………………... an.: …………………………………………… 

Pályázóval fennálló hozzátartozó 

viszony:…………………………………………………………. 
 



 
2. 

4. Név: 

………………………………………... 

Lakcím: 

………………..……………………… 

szül.: 

…………………………………………... an.: …………………………………………… 

Pályázóval fennálló hozzátartozó 

viszony:…………………………………………………………. 
 

5. Név: 

………………………………………... 

Lakcím: 

………………..……………………… 

szül.: 

…………………………………………... an.: …………………………………………… 

Pályázóval fennálló hozzátartozó 

viszony:…………………………………………………………. 

 

Pályázó nyilatkozatai: 

(megfelelő aláhúzandó) 

a.) a magyar állampolgár, valamint az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára 

b.) bevándorlási engedéllyel rendelkező-, 

c.) letelepedési engedéllyel rendelkező-, 

d.) a magyar hatóság által menekültként elismert személyek 

e.) az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény rendelkezései 

szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó állampolgárai. 

Kijelentem, hogy: 

1. a pályázati kiírásban szereplő szegregátumban/szegregációval veszélyeztetett területen 

élek életvitelszerűen legalább 1 éve.  

 

2. elfogadom, hogy ha a bérleti jog elnyerését követően 8 napon belül nem kötöm meg a 

bérleti szerződést, akkor a soron következő, a szociális bérbeadás feltételeinek megfelelő 

ajánlatot tevő lép a helyembe. 

 

3. hozzájárulok a pályázattal érintett személyes adataim kezeléséhez. 

 

…………………………………………… 

 pályázó aláírása 

Alulírott kijelentem, hogy megismertem a pályázati felhívást és az abban foglaltak feltételeit 

elfogadom, és egyben kijelentem, hogy a pályázathoz adott nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek. 

dátum: ……………………………  ………………………………………… 

 pályázó aláírása 



 
3. 

Pályázó tájékoztatása: 

A bérbevételi ajánlatokat Kalocsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kulturális – és 

Szociális Bizottsága fogja elbírálni. 

Nem köthető bérleti szerződés azzal az ajánlattevővel,  

a.) aki a bérleti jog elnyerésétől számított 8 napon belül nem köti meg a bérleti szerződést. 

Egyéb feltételek: 

- egyszerre hirdetett több lakás esetén egy pályázó legfeljebb három lakásra pályázhat egy 

időben, 

- a pályázatban csak azok vehetnek részt, akik a kiírt pályázatra határidőben jelentkeznek, 

annak feltételeit maradéktalanul teljesítik, 

- a pályázók a lakásra megtekintett állapotban kötnek bérleti szerződést, az esetleges felújítási 

költségek a bérlőt terhelik. 

 

A lakás a pályázati kiírásban meghatározott időpontban tekinthető meg. 

A pályázat benyújtásának módja: írásban, papír alapon, zárt borítékban 

A pályázat benyújtásának helye: 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 1. emelet 116-os iroda, 

Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata  

 

További információ: 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető 

Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán lehet kérni a 6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4., 1. emelet 

116-os irodában, vagy a 06-30/574-7945 telefonszámon munkaidőben. 


