1. melléklet1

a 13/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelethez
A J Á N LAT
ÖNKORMÁNYZATI BÉRLAKÁS BÉRLETI SZERZŐDÉSÉHEZ
1. Alulírott ................................................................ leánykori név: ............................................
(szül. év, hó, nap: ..........................................., anyja neve: .........................................................)
Tata, ........................................................................................................................... szám alatti,
és házastársa (élettársa)............................................ leánykori név: ............................................
(szül. év, hó, nap: .........................................., anyja neve: ..........................................................)
Tata, ............................................................................................................................ szám alatti
lakosok
önkormányzati szociális bérlakás bérletére
ajánlatot teszünk.
2. Jelenlegi állandó adatai:
a/ bejelentett állandó lakás: ........................................................................................................
b/ tényleges tartózkodási hely: ...................................................................................................
c/ tatai állandó lakás bejelentésének időpontja: ..........................................................................
d/ jelenlegi lakás nagysága, szobaszám: .....................................................................................
e/ jelenlegi lakás komfortfokozata: ............................................................................................
f/ milyen jogcímen laknak a lakásban: .......................................................................................
g/ jelenlegi lakásban együttlakók száma: ...................................................................................
h/ ajánlattevő(k) által kizárólagosan használt helyiségek száma: ..............................................
3. Munkahelyre vonatkozó adatok:
a/ ajánlattevő munkahelyének megnevezése és címe:
…........................................................... ................................................................................................
.......................................................................................….........................................................
munkaviszonyának kezdete: ..................................................................................................
b/ ajánlattevő házastársa (élettársa) munkahelyének megnevezése és címe: ..............................
….............................................................................................................................….....................
4. A bérelni kívánt lakásba együtt költöző családtagok neve, rokoni kapcsolat, születés
ideje: ......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
…….............................................................................................................................................
1 Módosította: 21/2020. (VII.9.) ÖR. 19. §-a. Hatályos: 2020. július 15. napjától

5. Jövedelmi és vagyoni viszonyok:
ajánlattevő

házastárs (élettárs)

főállásból származó az ajánlat
benyújtását megelőző 6 havi
nettó átlagkereset
egyéb munkajogi
jogviszonyból származó havi
átlagkereset
családi pótlék
gyermektartásdíj
tulajdonában lévő ingatlan
megnevezése és értéke
tulajdonában lévő gépkocsi
típusa és kora
egyéb vagyon megnevezése
egy főre jutó átlagjövedelem
Kijelentem(jük), hogy saját tulajdonú ingatlannal nem rendelkezem(zünk), illetve nem
idegenítettem(tünk) el.
Hozzájárulok(unk) ahhoz, hogy az ajánlaton szereplő személyes adataimat(inkat) az elbírálásig,
kedvező elbírálás esetén a lakásbérleti szerződés megszűnéséig az önkormányzat kezelje.
Alulírottak büntetőjogi felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy az általunk közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Tata, 20 . ....................................

.……..………………...

......................................................................
ajánlattevő(k) aláírása
elérhetőség:

Mellékletek:
jövedelem igazolások (munkabér, és egyéb járandóságok, - munkáltatói igazolás és előző évi
adóbevallás)
igazolás a lakhelye szerinti önkormányzati hivatal adóigazgatással foglalkozó csoportja részéről az
ingatlan és a tulajdonukban vagy üzemben tartásukban lévő gépjármű vagyonáról.

