
ADATLAP  TÁROLÓ IGÉNYLÉSÉHEZ 
 

I. A PÁLYÁZÓRA VONATKOZÓ ADATOK: 
 
1./ Az igénylő neve: ………………………………………………………. 
 Szül. helye, ideje: ………………………………………………………. 
 Anyja neve:  ………………………………………………………. 
 Állampolgársága: …………………… Családi állapota: ……………….. 
 Munkahelye, munkáltató neve és címe: ………………………………… 
 ……………………………………………………………………………. 
 Sz. ig. száma:  ………………………………………………………. 
 Foglalkozása, beosztása: …………………………………………………... 
 Havi nettó jövedelme: …………………………………………………….. 
 Tartózkodási helye: ………………………………………………………. 
 Telefonszáma: ………………………………………………………. 
 

 
II. A PÁLYÁZANDÓ  TÁROLÓ ADATAI: 
 

 1. TÁROLÓ: Iskola u. 7.       1. számú tároló 9,29 m² 
 

  A bérleti díj 226.- Ft/ m²/hó. 
 

 

III. A PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI: 
 

- Vállalom legalább 2.183.- Ft. (azaz: Kettőezer-száznyolvanhárom 
00/100 forint) összegű letéti díj előre történő befizetését. 

 

- Tudomásul veszem, hogy az önkormányzat a költségalapú bérlakásra 
vonatkozó bérleti szerződést azzal köti meg, aki a pályázati kiírásban 
megjelölthöz képest a legmagasabb összegű óvadék megfizetését 
vállalja. 

 

- Vállalom a 10.000.- Ft bánatpénz egyösszegű befizetését a tárgyalás 
időpontjáig. 

 

- Amennyiben a pályázati eljárásban a legmagasabb összegű óvadékot ajánló 8 
napon belül nem köt szerződést a bérbeadóval, úgy a bánatpénz teljes 
összegét elveszíti. Amennyiben a pályázati eljárás során nem kötnek bérleti 
szerződést a pályázatot eredménytelennek kell nyilvánítani, és új pályázatot 
kell hirdetni. 

 
- A letétbe helyezett bánatpénz – nyertes pályázó esetén – a bérleti díjba 

beszámításra kerül. Aki pedig a pályázaton nem nyer, visszakapja a 
befizetett összeget.  

 
- Az előre kifizetett óvadék összegét a szerződés megkötésével egyidőben kell 

letétbe helyezni, mely a bérlemény eredeti állapotban történő visszaadása 



esetén visszafizetésre kerül, ellenkező esetben a szükséges munkálatok 
elvégzésének fedezetéül szolgál. 

 

- A pályázaton csak olyan jelentkező vehet részt, (csak személyesen, vagy a 
levezetőnek előzetesen bemutatott írásos meghatalmazással) aki a 
hirdetményben foglalt feltételeket elfogadja, helyi közüzemi (víz, 
csatorna), továbbá helyi adó tartozása igazoltan nincs. Ennek 
megfelelően kijelentem, hogy helyi közüzemi, továbbá helyi adótartozásom 
nincs. 

 

- A család jövedelmét a mellékelt nyomtatvány kitöltésével igazolom.  
 

- A bérlő a bérlakást csak rendeltetésének megfelelő módon és az 
engedélyezett funkcióinak megfelelően használhatja. Abban gazdasági, 
kereskedelmi és egyéb tevékenységet nem folytathat.  

 

- Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásának 
szabályairól szóló rendelet módosított megalkotásáról szóló, az 5/2016. 
(II.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2016. (I.15.) önkormányzati 
rendelet rendelkezéseit megtartom, annak esetleges változásait elfogadom. 
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy Hajdúdorog Város 
Önkormányzatának, mint bérbeadónak, jogában áll a bérleti díjat 
megemelni, és az alapján a szerződés módosításához hozzájárulok.  

 

- A pályázat elbírálásakor még a következők figyelembe vételét kérem: 
 

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

 
 
Hajdúdorog, 20... ……………… hó ……… nap 
 
 
………………………….………...  ……...……………………………… 
                igénylő aláírása         igénylő házastársa (élettársa) 
 
 


