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Nagylózs Község Önkormányzata tulajdonában lévő 

„Fecskelakás” használati jogának elnyeréséhez 

 

1. A lakások adatai: 

- elhelyezkedése: Nagylózs, Vörösmarty u. 31./A, tetőtér 

 

1. számú lakás:  -külön bejáratú,  

   - közös lépcsőházból és előtérből megközelíthető,  

   - 60 m2 alapterületű/40 m2 hasznos területű,  

   - É-NY, D-NY felé néző,  

   - helyiségek: 1 hálószoba, 1 amerikai konyhás nappali,                  

                                              1 kamra és 1 fürdő-WC 

 

2. számú lakás:  -külön bejáratú,  

   - közös lépcsőházból és előtérből megközelíthető,  

   - 60 m2 alapterületű/45 m2 hasznos területű,  

   - D-NY, D-K felé néző,  

    - helyiségek: 1 hálószoba, 1 amerikai konyhás nappali,  

                                                                                  1 kamra és 1 fürdő-WC 

 

 

        2. 1. A lakhatás általam igénybe venni kívánt időtartama:  

             

          a szerződéskötéstől …………………………………….……-ig (min. 2 év,  max. 5 év)  

 

2.2. Az általam használni kívánt lakás száma (a megfelelő aláhúzandó): 

 

  1.    2.   mindegy 

 
 

3. Pályázatom elbírálásához szükséges adatokat az alábbiak szerint jelentem be: 

 

Név: …………………………………………………………………………………..  

 

Születési hely, és idő: …………………………………………………………………  

 

Állandó lakcím: ……………………………………………………………………….  

 

Tartózkodási hely: ………………………………………………………………….. 
 

 

4. Munkavégzésre vonatkozó adatok: 

 

Munkahely neve, címe: ……………………………………………………………….  
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A szerződéses jogviszony típusa (a megfelelő aláhúzandó): 

Határozott idejű Határozatlan idejű 

 

Ha határozott, annak lejárati ideje: ………………………………………………………… 

Ha határozatlan, annak kezdő dátuma: ………………………………………………… 

5. Munkahely ígérvénnyel rendelkező pályázó esetén: 

 

Munkahely ígérő neve, címe: ……………………………………………………………….  

Várható szerződéses jogviszony típusa (a megfelelő aláhúzandó): 

Határozott idejű Határozatlan idejű 

 

Ha határozott, annak kezdeti és lejárati ideje………………………………………………… 

Ha határozatlan, annak kezdő dátuma: ……………………………………………………… 
 

 

 

6. A pályázó (a megfelelő aláhúzandó): 

házas élettársi kapcsolatban él egyedülálló  

A pályázóval költöző házastárs/élettárs adatai: 

 

- neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

- születési ideje: ……………………………………………………………………………. 

 

- munkavégzés helye: ………………………………………………………………………. 

A pályázóval költöző gyermek adatai: 

 

- neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

- születési ideje: ……………………………………………………………………………. 

 

Iskola, óvoda, bölcsőde neve, ahová jár:  

 

……………………………………………………………………….………………………… 

 

Egyéb: 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
 

 

7. A pályázat benyújtója rendelkezik-e Magyarországon bejegyzett pénzintézet 

lakáscélú elő-takarékossági szerződéssel: 

igen nem 
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7.a., Ha igen melyik pénzintézetnél, szerződéskötés ideje, havi összege: 

………………………………………………………………………………………………….. 

A szerződés időtartama a Fecskelakás-használati Szerződésben megkötni kívánt időtartamot 

meghaladja-e, vagy annak záró időpontjával megegyezik? 

igen nem 

 

Ha nem, akkor a pályázó vállalja, hogy a jelenlegi elő-takarékossági szerződését meghosszabbítja 

legalább a Fecskelakás-használati szerződésben foglalt időtartam végéig. 

Ha  a jelenlegi elő-takarékossági szerződés meghosszabbítására nincs lehetőség, akkor e szerződés 

lejártakor Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél, legalább a bentlakás idejére szóló lakáscélú 

elő-takarékossági szerződést köt, melynek minimális összege: 20.000,-Ft/hó. 

 

7.b., Ha nem, a pályázat benyújtója vállalja, hogy a lakásbérleti szerződés megkötésével 

egyidejűleg Magyarországon bejegyzett pénzintézetnél, legalább a bentlakás idejére szóló 

lakáscélú elő-takarékossági szerződést köt, melynek minimális összege: 20.000,-Ft/hó. 

 

 Igen, vállalom a minimális összeggel 

 Igen, vállalom a minimálisnál több összeggel, mégpedig havi……………..….Ft-tal 

 
 

8. A pályázó diplomával/felsőfokú végzettséggel rendelkezik-e: 
 

                    igen                              még nem, megszerzése 1 éven belül 

          

a meglévő/megszerzésre váró végzettség(ek) megnevezése:……………………………………… 

 

Egyéb végzettségek, tapasztalatok, kompetenciák:………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

8.a., A pályázóval költöző diplomával/felsőfokú végzettséggel rendelkezik-e: 

igen nem 

          

 a meglévő végzettség(ek) megnevezése:………………………………………………………… 

 

Egyéb végzettségek, tapasztalatok, kompetenciák:………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 

9.  Ismertesse pár mondattal, hogy milyen területen szeretne Nagylózs közösségi életében 
részt vállalni : 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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Egyéb vállalások: …………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

A pályázati feltételek megismerése után kijelentem, hogy sem én, sem 

házastársam/élettársam, sem gyermekem nem rendelkezik önálló lakóingatlan tulajdonnal a 

régióban, ami lakhatásomat/lakhatásunkat lehetővé tenné. 

 

Tudomásul veszem, hogy: 

 A Fecskelakásban maximum 5 évig lakhatok, a használati szerződés 

meghosszabbítására nincs lehetőség; 

 a Fecskelakás-használati Szerződés megkötésével egy időben Nagylózson lakóhelyet 
létesítek, melyet a szerződés időtartama alatt fenntartok; 

 a használati jogviszony megszűnik, ha a rezsiátalány díj fizetésére vonatkozó 

kötelezettség-, vagy a lakás elő-takarékosságra vállalt kötelezettség- határidejét 30 
nappal túllépem, vagyis addig nem teljesítem; 

 a használati jogviszony megszűnik, ha viselkedésem, vagy a velem együttköltözők 

viselkedése megsérti a békés együttélés szabályait;  

 amennyiben valótlan adatokat közlök, vagy az esetlegesen hiányzó dokumentumok 8. 

napon belül történő pótlását elmulasztom, az lakáspályázatom törlésével jár; 

 közösségi munkát végzek a településen úgy, hogy aktív tagságot vállalok legalább az 

egyik helyi egyesületben; 

 együttműködöm Nagylózs Község Önkormányzatával; 

Hozzájárulok a közölt adatoknak a lakásügyi eljárásban történő felhasználásához, 
kezeléséhez. 

A pályázati adatlap mellékletei: 

 Értékelési szempontok 

 Fecskelakás-használati Szerződés - tervezete 

 

 

Pályázatomhoz az alábbiakban felsorolt dokumentumokat mellékelem magamra és a 

velem költözőkre vonatkozóan: 

 

 Személyazonosító igazolvány, lakcímkártya (másolat) 

 1 hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolás, vagy 

Iskolalátogatási igazolás és munkáltatói igazolás a munkahely ígérvényről, 

 házastársak esetén házassági anyakönyvi kivonat (másolat) 

 amennyiben felsőfokú végzettséggel rendelkezik, diploma (másolat) 

  lakáscélú elő-takarékossági szerződés bemutatása (ha van ilyen) 

 önéletrajz 

 

Kijelentem és egyben hozzájárulok, hogy az általam megadott adatokat az önkormányzat, a 

„Fecskelakás” pályázattal kapcsolatos eljárásában felhasználhatja. 

 
Nagylózs, 201.. ………………… hónap….. nap 

 

……………………………… ……………………………… 

kérelmező  házastárs/élettárs 


