
ADATLAP 

az RK-2018-L2 kódszámú pályázathoz 
 

 
 
1. Pályázó személyi adatai 
 
1.1. Családfő 

Neve:   …………………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………. 
Állandó lakcíme: …………………………………………………………………………. 
Ideiglenes lakcíme: …………………………………………………………………………. 
Levelezési címe: …………………………………………………………………………. 
Telefon:  …………………………………………………………………………. 
E-mail:  …………………………………………………………………………. 
Iskolai végzettsége: …………………………………………………………………………. 
Szakképesítése: …………………………………………………………………………. 
Büntetett előéletű: �  Igen �  Nem 
 

1.2. Házastárs 
Neve:   …………………………………………………………………………. 
Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………. 
Állandó lakcíme: …………………………………………………………………………. 
Ideiglenes lakcíme: …………………………………………………………………………. 
Levelezési címe: …………………………………………………………………………. 
Telefon:  …………………………………………………………………………. 
E-mail:  …………………………………………………………………………. 
Iskolai végzettsége: …………………………………………………………………………. 
Szakképesítése: …………………………………………………………………………. 
Büntetett előéletű: �  Igen �  Nem 

 
 
2. Család lakóhelyére vonatkozó adatok 
 
2.1. Jelenlegi lakhely  �  Saját tulajdon 

�  Hozzátartozó tulajdona 
�  Albérlet 
�  Szociális otthon 
�  Egyéb, és pedig: …………………………………………….. 

 
2.2. Előző lakhelyek: ………………………….. település …………… évtől ………….. évig 
   ………………………….. település …………… évtől ………….. évig 
   ………………………….. település …………… évtől ………….. évig 
   ………………………….. település …………… évtől ………….. évig 
   ………………………….. település …………… évtől ………….. évig 
 
 
3. Gyermekekre vonatkozó adatok 
 
3.1. Gyermekek száma: …….. fő 



1. Gyermek 
    Neve: …………..…………………….…., Születési helye és ideje: ………….……..…….….. 
2. Gyermek 
    Neve: …………..…………………….…., Születési helye és ideje: ………….……..…….….. 
3. Gyermek 
    Neve: …………..…………………….…., Születési helye és ideje: ………….……..…….….. 
4. Gyermek 
    Neve: …………..…………………….…., Születési helye és ideje: ………….……..…….….. 
5. Gyermek 
    Neve: …………..…………………….…., Születési helye és ideje: ………….……..…….….. 
 
3.2. Gyermekek után járó lakástámogatást igénybe vette: �  Igen  �  Nem  �  Részben 
 
3.3. Nyilatkozat három éven belüli gyermekvállalási kötelezettségről �  Igen  �  Nem 
 
 
4. Munkahelyek 
 
4.1. Családfő jelenlegi munkahelye: ………………………………………………………………. 
 Munkáltató elérhetőségei: ………………………………………………………………. 
 Munkaviszony kezdete: ………… év …………….. hó ………... nap 
 
4.2. Családfő korábbi munkahelyei: 
  

Munkáltató neve Munkáltató címe Munkáltató telefonja Munkaviszony kezdete Munkaviszony vége 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
4.3. Házastárs jelenlegi munkahelye:………………………………………………………………. 
 Munkáltató elérhetőségei: ………………………………………………………………. 
 Munkaviszony kezdete: ………… év …………….. hó ………... nap 
 
4.4. Házastárs korábbi munkahelyei: 
  

Munkáltató neve Munkáltató címe Munkáltató telefonja Munkaviszony kezdete Munkaviszony vége 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 



 

5. Fizetőképesség 
 
5.1. A család egy főre jutó havi átlagkeresete: ………………………… Ft 
 
5.2. Havi átlagos rezsi költségei: 
 Gáz:   …………………………. Ft 
 Víz, szennyvíz …………………………. Ft 
 Elektromos áram …………………………. Ft 
 Szemétdíj  …………………………. Ft 
 Telefon/Mobiltelefon …………………………. Ft 
 Egyéb   …………………………. Ft 
 
5.3. Adósság 

Rendelkezik köztartozással:  �  Igen: ……………………………. Ft �  Nem 
Vett fel banki vagy egyéb kölcsönt:  �  Igen: ……………………………. Ft �  Nem 
Ha van kölcsöntartozása, a havi törlesztés összege: ……………………………. Ft 
 

5.4. Részesül valamilyen rendszeres szociális ellátásban: �  Igen, és pedig: ………………………… 
         �  Nem 

 
 
6. Támogatási igény 
 
6.1. Megpályázni kívánt támogatás 
 �  Ingyenes építési telek 
 �  Fecskeház 
  Saját tulajdonú bútorokkal: �  rendelkezem �  nem rendelkezem 
  Igényt tartok előző bérlőtől bútorok átvételére �  Igen  �  Nem 
 �  Letelepedési támogatás 
 
 
 
Kelt: …………..…….., 2018. év …... hó …... napján 
         …………………………. 
               Aláírás 
 
 
Az adatlap mellé kötelezően csatolandó mellékletek: 

- Bemutatkozó levél 

- Aláírt nyilatkozat a feltételek vállalásáról 

- Munkáltatói igazolás(ok) vagy vállalkozói igazolvány másolata 

- Fénykép a családról (elektronikusan az onkormanyzat@rabakecol.hu címre) 

 

Kérjük, hogy a pályázathoz csatolt bemutatkozó levél térjen ki az alábbiakra: 

- Miért kíván lakhelyet változtatni 

- Az elkövetkezendő 5 évre vonatkozó tervei 

- Hozzátartozókkal milyen kapcsolatban áll 

- Jelenleg milyen körülmények között élnek 

- Gyermek(ek) iskolai tanulmánya(i) 



Nyilatkozat 
 
 
Alulírott …………………………….….. (név) ……………………………………………… 

………………………………………. (állandó lakcím) alatti lakos kijelentem, hogy megértettem a 

Rábakecöl Község Önkormányzata által RK-2018-L2 azonosítóval ellátott pályázati felhívásban 

leírtakat, az abban foglalt feltételeket pályázatom pozitív elbírálása esetén vállalom. 

Büntetőfelelősségi tudatomban kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 
 
 
Kelt: ……………….., 2018. év …... hó …... napján 
 
         …………………………. 
               aláírás 


