3. SZ MELLÉKLET
A PÁLYÁZÓK NYILATKOZATAI
KÖLTSÉGELVŰ LAKÁSPÁLYÁZATHOZ
(az a pályázat, amelyhez ezt a nyilatkozatot nem csatolják, érvénytelen!)
A megpályázott lakás címe:
1. BP. XV. kerület ............................………....... utca .......... sz. ………. emelet …….. ajtó
2. BP. XV. kerület ............................………....... utca .......... sz. ………. emelet …….. ajtó
3. BP. XV. kerület ............................………....... utca .......... sz. ………. emelet …….. ajtó
1. Pályázó: Alulírott (név):.................................................................. (szül.hely:………………………..,
szül.idő: ……… év, ….hó, ….nap) nyilatkozom, hogy a lakáspályázati kiírást elolvastam és
megértettem.
2. Pályázó: Alulírott (név):.................................................................. (szül.hely:………………………..,
szül.idő: ……… év, ….hó, ….nap) nyilatkozom, hogy a lakáspályázati kiírást elolvastam és
megértettem.
A pályázati kiírásban meghatározott feltételeket elfogadom és betartom.
A pályázati kiírás általános feltételeinek megfelelek, amit az alábbi nyilatkozataimmal támasztok alá:
1. Nyilatkozom arról, hogy tulajdonomban, haszonélvezetemben beköltözhető lakóingatlan,
bérletemben (használatomban) önkormányzati tulajdonú lakás nincs.
2. Nyilatkozom arról, hogy a velem együtt költözni kívánó családtagjaimnak a tulajdonában,
haszonélvezetében beköltözhető lakóingatlan, bérletében (használatában) önkormányzati
tulajdonú lakás nincs.
3. Nyilatkozom arról, hogy a Magyar Állammal (állami szervekkel) vagy Önkormányzattal
szemben tartozásom nincs.
4. Nyilatkozom arról, hogy a pályázati kiírásban szereplő kizáró okok személyemre vonatkozóan
és a velem együtt költözni kívánó személyekre vonatkozóan nem állnak fenn.
5. Nyilatkozom arról, hogy az elnyert lakás bérbeadásának időtartama alatt (5 év) legalább 2
gyermeket vállalok (születés, örökbefogadás, gondozásba vétel). Amennyiben ez a feltétel nem
valósul meg a lakás bérbeadásának időtartama alatt (5 év), a lakást kártalanítási és elhelyezési
igény nélkül a velem a pályázat elnyerésekor együtt költöző, és az azután befogadott
személyekkel együtt elhagyom és üresen az Önkormányzatnak leadom.
6. Vállalom, hogy a megszületett gyermekeim a Budapest Főváros XV. kerületében lévő
bölcsődében, óvodában fognak járni.
7. Tudomásul veszem, amennyiben a lakás bérbeadásának időtartama alatt (5 év) legalább 2
gyermekem nem születik, a lakást kártalanítási és elhelyezési igény nélkül a velem a pályázat
elnyerésekor együtt költöző, és az azután befogadott személyekkel együtt elhagyom és üresen
az Önkormányzatnak leadom.
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8. Vállalom, hogy a lakásbérlet teljes időtartama alatt a lakáshasználathoz kapcsolódó díjakat
(közüzemi szolgáltatások díjai, különszolgáltatások díjai: szemétszállítás, kaputelefon
használata, lift üzemeltetése, közös használatú helyiségek fűtése, világítása, technikai vízdíj,
épülettakarítás) megfizetem;
9. Nyilatkozom, hogy a lakásoknál megjelölt 2 havi bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot –
pályázati nyertességem esetén - a lakásbérleti szerződés megkötése előtt megfizetem.
10. Vállalom, hogy pályázati nyertességem esetén 1.000 Ft (azaz: egyezer forint) összeget, mint
pályázati költséget a lakásbérleti szerződés megkötése előtt a Palota Holding Zrt-nél befizetem,
melyről visszatérítési igény nélkül lemondok.
11. A lakásokra vonatkozó bérleti szerződések megkötése közjegyző közreműködésével történik,
amely közjegyzői díjat a bérleti szerződés fennállása alatt egyenlő részletekben vállalok
megfizetni.
12. Nyilatkozom, hogy az általam megpályázott lakásnál a kötelező felújítási munkálatok
szakszerű elvégzését a pályázati kiírásban meghatározott feltételek betartásával vállalom.
Nyilatkozom arról is, hogy a felújítási vállalásaim teljesítéséhez a szükséges pénzügyi fedezettel
rendelkezem, valamint a munkavégzés szakmai előírásainak betartását biztosítom.
13. Tudomásul veszem, hogy a pályázat elnyerése esetén a vállalt felújítási kötelezettséget 6
hónapon belül teljesítenem kell. Amennyiben a megjelölt határidőn belül a felújítási
munkálatokat nem teljesítem, a lakást kártalanítási és elhelyezési igény nélkül a velem a
pályázat elnyerésekor együtt költöző, és az azután befogadott személyekkel együtt elhagyom és
üresen az Önkormányzatnak leadom.
14. Nyilatkozom, hogy az általam megpályázott lakás elnyerése esetén a bérleti szerződés
megkötése előtt, egy hónapnál nem régebbi köztartozásra vonatkozó „nullás” igazolást
(Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztályán szerezhető be) és adótartozásra vonatkozó „nullás”
igazolást (Nemzeti Adó és Vámhivatalnál szerezhető be) mellékelem. Összesen 2 db igazolást
kell csatolni (amennyiben az igazolások tartozást mutatnak, abban az esetben a bérleti
szerződés nem köthető meg)!
15. Tudomásul veszem és hozzájárulok, hogy a pályázat kiírója a pályázatban közölt adatok
hitelességét leellenőrzi és életkörülményeimről a Lakásosztály környezettanulmányt
készíttethet.
16. Nyilatkozom, hogy a bérleti szerződés lejártáig (5 év) csere lakás iránti kérelemmel Budapest
Főváros XV. kerületi Önkormányzatnál nem élek.
17. Tudomásul veszem, hogy érvénytelen a pályázatom, ha valótlan, hiányos, olvashatatlan
adatokat tartalmaz, illetve a pályázati kiírásban előírt mellékletek hiányosan kerülnek
beadásra.
18. Hozzájárulok, hogy adataimat a pályázat lefolytatásában résztvevő személyek e célra kezeljék,
továbbá a pályázat eredményének az Önkormányzat honlapján történő közzétételéhez.
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