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Lakhatási támogatási feltételrendszer

„ESÉLY OTTHON AJAKON”
EFOP- 1.2.11-16-2017-00067

Kedvezményezett neve: Ajak Város Önkormányzata
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Vezetői összefoglaló
Ajak Város Önkormányzata által benyújtott és megvalósítás alatt álló EFOP-1.2.11-16-2017-00067
azonosító számú, „Esély Otthon Ajakon” című projekt célja a 18-35 év közötti fiatalok, családok
segítése – többek között – 4 db önkormányzati lakás teljes körű felújításával. A projekt keretében új
lakáshoz jutott fiatalok maximum 24 hónapig használhatják az ingatlant. Ezen ingatlanokban lakbér
fizetésére a 18-35 év közötti korosztály nem kötelezett, de a rezsiköltséget saját forrásból szükséges
fedezni.

Lakhatási támogatási rendszer bemutatása
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00067 azonosító számú, „Esély Otthon Ajakon” című projekt keretében
Ajak Város Önkormányzata lakhatási pályázatot hirdet 4 db lakás használatba adására a város jövője
szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek helyben maradásának ösztönzése
céljából. A lakhatási lehetőség maximális időtartama 24 hónap. A bérlakások használatba adására 1835 év közötti házaspárok, házassági szándékot bejelentők vagy bejegyzett élettársi kapcsolatban lévők
adhatnak be pályázatot.
A végleges döntést a lakások kiosztásáról Ajak Város Önkormányzata hozza meg.
Az ingatlanok jellemzői:

Lakás

Alapterület (m2)

Szobák száma

Beköltöző személyek
száma (felnőtt 18 és
35 fő közötti)
/minimális elvárás/

Ajak Hajnal út 5.

80.07m2

3 db

2 fő

87.02m2

2 db

2 fő

73,01 m2

1 db

2 fő

81,45 m2

1 db

2 fő

Földszint jobb oldal
Ajak Hajnal út 5.
Földszint bal oldal
Ajak Hajnal út
(tetőtér jobb oldal)
Ajak Hajnal út 5.

5.

(tetőtér bal oldal)

A projekt során megtörtént a lakások teljes körű felújítása, korszerűsítése. A lakások mindegyike teljes
felszereltséggel rendelkezik.
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Támogatás feltételei, pályázók köre
A lakhatási támogatás pályázat útján nyerhető el. A lakhatási támogatás igénybevételének feltétele,
hogy egy lakásba minimum 2 fő 18 és 35 év közötti fiatal házaspár vagy élettársi kapcsolatban lévő
pár, vagy házassági szándék bejelentését igazoló dokumentummal rendelkező pár költözzön. Az alább
felsoroltaknak a beköltöző párok mindkét tagjára vonatkozóan teljesülniük kell.
a) a pályázata benyújtásakor betöltötte a 18. életévét, de a lakhatási lehetőségek igénybevételéig
(vagyis a bérleti szerződés megkötéséig) nem tölti be a 35. életévét,
b) a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a beköltöző fiatal család, pár legalább egyik tagja
legalább 6 hónapra szóló foglalkoztatási vagy vállalkozási jogviszonnyal rendelkezzen, s a beköltöző
fiatal család, pár legalább egyik tagja Ajaki lakcímmel rendelkezzen vagy korábban állandó lakcímmel
rendelkezett, s visszaköltözni szándékozó
c) vállalja, hogy életvitelszerűen, állandó lakóhellyel Ajak városában marad a támogatói döntést
követően annak megszűnéséig
g) pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a lakásba költözés időpontjától számított 5 munkanapon
belül a bérleményben állandó lakóhelyet létesít, továbbá a lakhatási támogatás megszűnését követően
5 munkanapon belül kijelentkezik erről a lakcímről. Továbbá tudomásul veszi, hogy a kétéves bérleti
jogviszony megszűnésének napján a lakást rendeltetésszerű állapotban a Bérbeadó részére át kell
adnia, lakhatásáról magának szükséges gondoskodnia, cserelakásra nem jogosult.
h) vállalja, hogy a projekt (EFOP-1.2.11-16-2017-00067) rendezvényein, programjain, fórumain
aktívan részt vesz, továbbá egyéb közösségi önkéntes célú tevékenységeken részt vesz,
j) ingatlantulajdona, 50%-nál nagyobb ingatlan tulajdonrésze nincs Ajak városában, illetve annak 100
km-es vonzáskörzetén belül,

Amennyiben ingatlan tulajdonjogát a jelen pályázati kiírás tárgyát képező beköltözést
követően szerzi, úgy az nem kizáró ok.
k) Közüzemi, köz- vagy helyi díjtartozása nincs.
A beköltöző családok/párok kiválasztásánál a Támogató előnyben részesíti a 30. életévét el nem érő
pályázókat.
A jogosultsági feltételeket a projektet megvalósító 6 havonta ellenőrzi. A feltételek fenn nem állása
esetén a bérleti szerződés felmondásra kerül.
A támogatásban részesülő bérlőnek a lakhatásért nem kell fizetnie, kizárólag a rezsiköltség
megfizetésére köteles (úgy mint például: villamos energia, földgáz, vízi közmű, hulladék elszállítás,
telefon, internet stb.). A lakhatási jogviszony 24 hónapos határozott időtartamra jön létre.
Hosszabbításra semmilyen körülmények között nincs lehetőség.
A felhívásra nem jogosult pályázatot benyújtani:
- A projektet megvalósító Ajak Város Önkormányzata vezető tisztségviselői, az önkormányzati
képviselő testület tagjai, valamint az előbbiek a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) szerinti közeli hozzátartozói a Ptk.
8:1. § (1) bekezdés 1. pontja alapján.
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Pályázat tartalmi elemei, a benyújtandó iratok jegyzéke
A pályázati anyagnak
élettársa/házastársa is):

tartalmaznia

kell

a

következő

dokumentumokat

(pályázó

és

1) a pályázó által kitöltött pályázati adatlapot, házastársa/élettársa által is aláírtan (1. számú
melléklet)
2) Pályázó nyilatkozatai (II. számú melléklet)
3) Pályázó élettársának/házastársának nyilatkozatai (III. számú melléklet)
4) fényképes motivációs levél aláírtan (egy darab közös motivációs levél)
5) Alátámasztó dokumentumok:



iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az
oktatási intézmény által kiállított igazolás,



Ajaki vagy 50 km-es vonzáskörzetében lévő székhelyű vagy telephelyű
munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá amennyiben releváns, úgy az ösztönző rendszerben
(EFOP ösztöndíj) való részvételt igazoló dokumentum. A munkaszerződést kérjük
munkáltató által HITELESÍTVE benyújtani. Hitelesítés menete: A munkaszerződés
első oldalán feltüntetni az „Eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”
szöveget, majd dátummal és munkáltatói aláírással + bélyegzővel ellátni
szíveskedjenek.



a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
másolata (amennyiben releváns)



lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy közjegyző
előtt tett élettársi nyilatkozat, vagy házassági szándék bejelentéséről kiállított
igazolás, a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonat másolata,



a személyi adatok igazolására: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata (minden beköltözőre vonatkozóan)



3 hónapnál nem régebbi nem hiteles vagy hiteles tulajdoni lap (amennyiben
releváns)

Kizáró okok listája:
NEM hiánypótolható jogosultsági kritériumok:
a pályázat a benyújtási határidőt követően kerül benyújtásra,
a pályázatot nem a felhívásban megadott címre nyújtják be,
a pályázó nem tartozik a felhívás szerint meghatározott jogosultsági körbe,
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a pályázatot nem a megadott adatlapokon töltötték ki, a kitöltés nyelve nem magyar,
a pályázatot nem mindkét fél (pályázó és élettársa/házastársa is) írta alá
A fentieken kívül eső kritériumok hiánypótlására szólíthat fel egyszeri alkalommal a Támogató 3
munkanapos határidő kitűzésével. Amennyiben határidőre nem teljesítette a pályázó a hiánypótlást,
úgy a pályázat nem felel meg a kritériumoknak és pontozása, értékelésre nem nyújtható be az
Önkormányzat részére, így a pályázat érvénytelen, értékelésre nem terjeszthető elő. Az érvénytelenség
okáról írásban tájékoztatja a Támogató a Pályázót.

Pályázat benyújtásának határideje
A pályázat benyújtásának, beérkezésének határideje: 2019. december13. (péntek) 11:00 óra. A
benyújtott pályázatokról Ajak Város Önkormányzata dönt. A lakhatási támogatási rendszerhez
kapcsolódó értékelési pontrendszer a pályázati adatlap részét képezi.
Pályázatok benyújtásának módja
- Postai úton (ajánlott levélben) Ajak Város Önkormányzata (4524 Ajak Ady Endre út 25.) címre,
- Személyesen Ajak Város Önkormányzata Polgármesteri titkárságon Gégényné Nagy Anikónál

Egyéb információ
A pályázatok elbírálása az értékelési pontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.
A Bizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs. A Bizottság döntéséről a pályázók írásbeli
értesítést kapnak.

Támogató elérhetősége
Amennyiben további információra van szüksége az ajakhiv@gmail.com e-mail címre írásban tudja
jelezni. A Támogató az írásban beérkezett kérdéseket a beérkezéstől számított 3 munkanapon belül
megválaszolja.

Tartalmi, értékelési szempontok
A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 180 pont adható. A bírálat szempontjából a
kérelmezőnek az összpontszám 60%-át, azaz 108 pontot el kell érnie, továbbá a motivációs levélre
adható maximális 40 ponton belül is el kell érni 10 pontot ellenkező esetben a beadott
kérelme/pályázata nem támogatható. Kiíró felhívja a pályázók figyelmét, hogy az előbbiekben
meghatározott pontszám elérése nem jár automatikus támogatással, azaz nem jár a lakás
kihelyezésével.
Ajak, 2019.12.02.
Dr. Ragány Adrienn sk.
Ajak Város Polgármestere
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Pályázati dokumentumok, mellékletek
1.sz. melléklet

Pályázati adatlap
I. rész:
Pályázó neve: …………………………………………………….
Születési neve…………………………………………………….
Születési helye, ideje…………………………………………….
Személyi azonosító jele………………………………………….
Anyja születési neve……………………………………………...
Állandó lakcíme és bejelentkezés ideje…………………………...
Tartózkodási helye (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel) és bejelentkezés
ideje……………………………………………………...
Telefonos és e-mail elérhetősége……………………………………...

Kérjük, töltse ki a táblázatot!
Jelölje X-el, amely Önre, vagy
házastársára vonatkozik.

Pályázó

Pályázó
élettársa/házastársa

Igazoló
dokumentum

Életkor
A pályázó/házastársa/élettársa a
pályázat benyújtásakor 30 év
alatti

a személyi adatok igazolására:
személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata

A pályázó/házastársa/élettársa a
pályázat benyújtásakor 30 év
feletti

a személyi adatok igazolására:
személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata

Lakcím (1 jelölhető)
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Ajak városában korábban
állandó lakcímmel rendelkezett
és visszaköltözni szándékozó,
nincs tulajdonában ingatlan

a személyi adatok igazolására:
személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata

Ajak városában korábban
állandó lakcímmel rendelkezett
és visszaköltözni szándékozó és
van a tulajdonában 50%-nál
kevesebb tulajdonrészű ingatlan
100 km-es körzetben

a személyi adatok igazolására:
személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata, tulajdoni
lap (3 hónapnál nem régebbi
nem hiteles vagy hiteles
tulajdoni lap)

Ajak városában lakcímmel
rendelkezik és nincs
tulajdonában használható
ingatlan

a személyi adatok igazolására:
személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata

Ajak városában lakcímmel
rendelkezik és van a
tulajdonában 50%-nál kevesebb
tulajdonrészű ingatlan 100 kmes körzetben

a személyi adatok igazolására:
személyazonosító igazolvány,
lakcímet igazoló hatósági
igazolvány másolata, tulajdoni
lap (3 hónapnál nem régebbi
nem hiteles vagy hiteles
tulajdoni lap)

Beköltözők száma
pályázó
házastársával/élettársával és
gyermekével költözik

Nyilatkozat (jelen pályázati
adatlap III. része)

pályázó
házastársával/élettársával
költözik

Nyilatkozat (jelen pályázati
adatlap III. része)

Iskolai Végzettség
Felsőfokú végzettségű vagy arra
irányuló tanulmányokat folytat

iskolai végzettséget tanúsító
oklevél vagy a tanulmányok
folytatásáról szóló, az oktatási
intézmény által kiállított igazolás,
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érettségire épülő szakképesítés
megléte, vagy annak
megszerzésére irányuló iskolai
tanulmányokat folytat, vagy
érettségi + szakmunkás
bizonyítványokkal rendelkezik

iskolai végzettséget tanúsító
oklevél vagy a tanulmányok
folytatásáról szóló, az oktatási
intézmény által kiállított igazolás,

szakmunkás végzettséggel
rendelkező vagy érettségivel
rendelkező

iskolai végzettséget tanúsító
oklevél vagy a tanulmányok
folytatásáról szóló, az oktatási
intézmény által kiállított igazolás,

8 általános iskolai végzettséggel
rendelkezik

iskolai végzettséget tanúsító
oklevél vagy a tanulmányok
folytatásáról szóló, az oktatási
intézmény által kiállított igazolás,

Munkaszerződés, hallgatói jogviszony
Foglalkoztatási/vállalkozási
jogviszonya van

Ajaki vagy 50 km-es
vonzáskörzetében lévő székhelyű
vagy telephelyű munkáltatóval
megkötött munkaszerződés,
kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá
amennyiben releváns, úgy az
ösztönző rendszerben (EFOP
ösztöndíj) való részvételt igazoló
dokumentum

Részesül Ajak Város
Önkormányzatánál ösztönző
támogatásban (EFOP
tanulmányi ösztöndíj)

Ajaki vagy 50 km-es
vonzáskörzetében lévő székhelyű
vagy telephelyű munkáltatóval
megkötött munkaszerződés,
kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá
amennyiben releváns, úgy az
ösztönző rendszerben (EFOP
ösztöndíj) való részvételt igazoló
dokumentum

Munkaszerződés, hallgatói jogviszony, vállalkozás időtartam a pályázó
vonatkozásában.
munkaszerződése határozatlan
időtartamú

Ajaki vagy 50 km-es
vonzáskörzetében lévő székhelyű
vagy telephelyű munkáltatóval
megkötött munkaszerződés,
kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá
amennyiben releváns, úgy az
ösztönző rendszerben (EFOP
ösztöndíj) való részvételt igazoló
dokumentum
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munkaszerződése határozott
időtartamú, minimum 2 évre
szóló

Ajaki vagy 50 km-es
vonzáskörzetében lévő székhelyű
vagy telephelyű munkáltatóval
megkötött munkaszerződés,
kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá
amennyiben releváns, úgy az
ösztönző rendszerben (EFOP
ösztöndíj) való részvételt igazoló
dokumentum

munkaszerződése határozott
időtartamú, minimum 1 évre
szóló

Ajaki vagy 50 km-es
vonzáskörzetében lévő székhelyű
vagy telephelyű munkáltatóval
megkötött munkaszerződés,
kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá
amennyiben releváns, úgy az
ösztönző rendszerben (EFOP
ösztöndíj) való részvételt igazoló
dokumentum

munkaszerződése határozott 1
évnél kevesebb időtartamra
szóló

Ajaki vagy 50 km-es
vonzáskörzetében lévő székhelyű
vagy telephelyű munkáltatóval
megkötött munkaszerződés,
kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá
amennyiben releváns, úgy az
ösztönző rendszerben (EFOP
ösztöndíj) való részvételt igazoló
dokumentum

legalább 2 éve egyéni
vállalkozói tevékenységet végez

Ajaki vagy 50 km-es
vonzáskörzetében lévő székhelyű
vagy telephelyű munkáltatóval
megkötött munkaszerződés,
kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá
amennyiben releváns, úgy az
ösztönző rendszerben (EFOP
ösztöndíj) való részvételt igazoló
dokumentum

A támogatói döntést követően végez önkéntes munkát Ajak városában és ezt
nyilatkozat formában megerősíti
80 önkéntes óra vállalása a
lakhatási időtartam alatt

Nyilatkozat (II. számú
nyilatkozat tartalmazza a
Pályázó, a III. számú nyilatkozat
pedig a házastárs/élettárs
nyilatkozatát)

60 önkéntes óra vállalása a
lakhatási időtartam alatt

Nyilatkozat(II. számú nyilatkozat
tartalmazza a Pályázó, a III.
számú nyilatkozat pedig a
házastárs/élettárs nyilatkozatát)

Kedvezményezett neve: Ajak Város Önkormányzata
A projekt címe: Esély Otthon Ajakon (lakhatási program)
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00067
40 önkéntes óra vállalása a
lakhatási időtartam alatt

Nyilatkozat(II. számú nyilatkozat
tartalmazza a Pályázó, a III.
számú nyilatkozat pedig a
házastárs/élettárs nyilatkozatát)

Pályázó és házastársa/élettársa előtakarékosságot vállal
10 - 20.000 Ft / hó

Nyilatkozat (II. számú
nyilatkozat tartalmazza a
Pályázó, a III. számú nyilatkozat
pedig a házastárs/élettárs
nyilatkozatát)

5 - 10.000.-Ft /hó

Nyilatkozat (II. számú
nyilatkozat tartalmazza a
Pályázó, a III. számú nyilatkozat
pedig a házastárs/élettárs
nyilatkozatát)

nem vállal takarékosságot

Nyilatkozat (II. számú
nyilatkozat tartalmazza a
Pályázó, a III. számú nyilatkozat
pedig a házastárs/élettárs
nyilatkozatát)

II. rész
A pályázó házastársának/ élettársának neve:………………………………
Születési neve…………………………………………………………..
Születési helye, ideje…………………………………………………..
Személyi azonosító jele………………………………………………...
Anyja születési neve……………………………………………………..
Állandó lakcíme és bejelentkezés ideje…………………………………
Tartózkodási helye (amennyiben nem egyezik meg az állandó lakcímmel) és bejelentkezés
ideje………………………………………………………
Telefonos és e-mail elérhetősége……………………………………………….
III. rész:
Fentieken kívüli együttköltözők adatai:
Legfeljebb 5 fő költözhet 1 lakásba. A további beköltözők és a Pályázók (Pályázó és
élettársa/házastársa) között közeli rokoni kapcsolatnak kell lennie.
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Ssz.

Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Családi
viszonya a
pályázóval

A pályázónak és házastársának/élettársának, illetve az együtt költöző személyeknek fennálló:
helyi adótartozása van-e? Igen - nem. Ha igen, akkor összege: ……………..Ft
közüzemi díjtartozása van-e? Igen - nem. Ha igen, akkor összege: …………….Ft
egyéb köztartozása van-e? Igen - nem. Ha igen, akkor összege: …………….Ft

Ajak, ………………………………..
……………………………………

………………………………………

Pályázó

A pályázati anyagnak
élettársa/házastársa is):

Pályázó élettársa/ házastársa

tartalmaznia

kell

a

következő

dokumentumokat

(pályázó

és

1.) a pályázó által kitöltött pályázati adatlapot, házastársa/élettársa által is aláírtan (1. számú
melléklet)
2.) Pályázó nyilatkozatai (II. számú melléklet)
3.) Pályázó élettársának/házastársának nyilatkozatai (III. számú melléklet)
4.) fényképes motivációs levél aláírtan (egy darab közös motivációs levél)
5.) Alátámasztó dokumentumok:



iskolai végzettséget tanúsító oklevél vagy a tanulmányok folytatásáról szóló, az
oktatási intézmény által kiállított igazolás,



Ajaki vagy 50 km-es vonzáskörzetében lévő székhelyű vagy telephelyű
munkáltatóval megkötött munkaszerződés, kinevezés, megbízási szerződés,
vállalkozói igazolvány, továbbá amennyiben releváns, úgy az ösztönző rendszerben
(EFOP ösztöndíj) való részvételt igazoló dokumentum. A
munkaszerződést kérjük munkáltató által HITELESÍTVE
benyújtani. Hitelesítés menete: A munkaszerződés első oldalán
feltüntetni az „Eredetivel mindenben megegyező hiteles
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másolat” szöveget, majd dátummal és munkáltatói aláírással + bélyegzővel ellátni
szíveskedjenek.



a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolás
másolata (amennyiben releváns)



lakhatási támogatás igénylése esetén házassági anyakönyvi kivonat vagy közjegyző
előtt tett élettársi nyilatkozat, vagy házassági szándék bejelentéséről kiállított
igazolás, a pályázó gyermekének születési anyakönyvi kivonat másolata



a személyi adatok igazolására: személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló
hatósági igazolvány másolata (minden beköltözőre vonatkozóan)
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2. számú melléklet

NYILATKOZAT
PÁLYÁZÓ

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:
1. Hozzájárulok, hogy a személyes és a kérelemben szereplő adatainkat a Ajak Város Önkormányzata
megismerje és az adatok valódiságát ellenőrizhesse. A pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy
a megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag a
lakhatási támogatási rendszer lebonyolítása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes
pályázat esetén – a szerződéskötéshez kapcsolódón és ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje.
2. A jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati adatlapban általam feltüntetett,
valamint a csatolt mellékletbe szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt vagy
adatot közlök, melyet a benyújtandó igazolások, vagy az Önkormányzat által ellenőrzött adatok nem
támasztanak alá, a támogatásra való jogosultságomat elvesztem, a lakáspályázatokból 3 évre kizárásra
kerülök.
4. Vállalom, hogy a beköltözés időpontjától számított 5 munkanapon belül a bérleményben állandó
lakóhelyet létesítek, majd a támogatás lejártát követően 5 munkanapon belül állandó lakóhelyemet
megszüntetem.
5. Vállalom a közüzemi díjak, egyéb „rezsi” költség megfizetését. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben 3 hónapig elmaradok ezen díjak fizetésével, úgy a lakhatási támogatásból kizárásra
kerülhetek.
6. Vállalom, hogy a projekt (EFOP-1.2.11-16-2017-00067) rendezvényein, programjain, fórumain,
képzésein aktívan részt veszek, továbbá egyéb közösségi önkéntes célú tevékenységeken részt veszek.
7. Tudomásul veszem, hogy sikeres pályázat esetén lakásbérleti szerződést köt velem az
Önkormányzat.
8. Támogatói döntést követően végez önkéntes munkát Ajak városában
(aláhúzandó)
80 óra
60 óra
40 óra
9. Előtakarékosság céljára havonta az alábbi összeget fordítok (párommal közösen) (aláhúzandó)
nem fordítok
5-10.000 Ft/hó
10.000- 20.000 Ft/hó
Félévente bank/pénzintézet által kiállított igazolást, vagy általuk aláírt, leigazolt
bankszámlakivonatot mutatok be erről az Önkormányzatnak. Továbbá

Kedvezményezett neve: Ajak Város Önkormányzata
A projekt címe: Esély Otthon Ajakon (lakhatási program)
A projekt azonosítószáma: EFOP-1.2.11-16-2017-00067
hozzájárulok, hogy 5 munkanapos határidővel bármikor bekérje tőlem az Önkormányzat az erre
irányuló igazolást.
10. ingatlantulajdona, 50%-nál nagyobb ingatlan tulajdonrésze nincs Ajak városában, illetve annak
100 km-es vonzáskörzetén belül, (aláhúzandó).
VAN
NINCS
Hozzájárulok, hogy az Önkormányzat lekérje az ingatlan nyilvántartási és egyéb rendszerekből az erre
vonatkozó információt.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, egyben tudomásul veszem, hogy az adataimban történt változásokat 3 napon belül
köteles vagyok bejelenteni.
A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon projekt
fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak
való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati
anyagokban szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját
követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A
személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére
történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett
adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások
kifizetésével megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és
mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal
(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Jogsérelem esetén
bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak.
Kelt: _______________________________

_______________________________
Pályázó
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3. számú melléklet

NYILATKOZAT
PÁLYÁZÓ ÉLETTÁRSA/HÁZASTÁRSA

Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem az alábbiakat:
1. Hozzájárulok, hogy a személyes és a kérelemben szereplő adatainkat a Ajak Város Önkormányzata
megismerje és az adatok valódiságát ellenőrizhesse. A pályázati adatlap aláírásával hozzájárulok, hogy
a megadott személyes adataimat a pályázatot kiíró nyilvántartásba vegye és azokat – kizárólag a
lakhatási támogatási rendszer lebonyolítása, a támogatásra való jogosultság ellenőrzése, illetve nyertes
pályázat esetén – a szerződéskötéshez kapcsolódón és ahhoz szükséges mértékben és ideig kezelje.
2. A jelen pályázati adatlap aláírásával kijelentem, hogy a pályázati adatlapban általam feltüntetett,
valamint a csatolt mellékletbe szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.
3. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a pályázatban olyan, a valóságnak nem megfelelő tényt vagy
adatot közlök, melyet a benyújtandó igazolások, vagy az Önkormányzat által ellenőrzött adatok nem
támasztanak alá, a támogatásra való jogosultságomat elvesztem, a lakáspályázatokból 3 évre kizárásra
kerülök.
4. Vállalom, hogy a beköltözés időpontjától számított 5 munkanapon belül a bérleményben állandó
lakóhelyet létesítek, majd a támogatás lejártát követően 5 munkanapon belül állandó lakóhelyemet
megszüntetem.
5. Vállalom a közüzemi díjak, egyéb „rezsi” költség megfizetését. Tudomásul veszem, hogy
amennyiben 3 hónapig elmaradok ezen díjak fizetésével, úgy a lakhatási támogatásból kizárásra
kerülhetek.
6. Vállalom, hogy a projekt (EFOP-1.2.11-16-2017-00067) rendezvényein, programjain, fórumain,
képzésein aktívan részt veszek, továbbá egyéb közösségi önkéntes célú tevékenységeken részt veszek.
7. Tudomásul veszem, hogy sikeres pályázat esetén lakásbérleti szerződést köt velem az
Önkormányzat.
8. Támogatói döntést követően végez önkéntes munkát Ajak városában
(aláhúzandó)
80 óra
60 óra
40 óra
9. Előtakarékosság céljára havonta az alábbi összeget fordítok (párommal közösen) (aláhúzandó)
nem fordítok
5-10.000 Ft/hó
10.000- 20.000 Ft/hó
Félévente bank/pénzintézet által kiállított igazolást, vagy általuk aláírt, leigazolt
bankszámlakivonatot mutatok be erről az Önkormányzatnak. Továbbá
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hozzájárulok, hogy 5 munkanapos határidővel bármikor bekérje tőlem az Önkormányzat az erre
irányuló igazolást.

10. ingatlantulajdona, 50%-nál nagyobb ingatlan tulajdonrésze nincs Ajak városában, illetve annak
100 km-es vonzáskörzetén belül, (aláhúzandó).
VAN
NINCS
Hozzájárulok, hogy az Önkormányzat lekérje az ingatlan nyilvántartási és egyéb rendszerekből az erre
vonatkozó információt.
11. Az EFOP-1.2.11-16-2017-00067 azonosító számú, „Esély Otthon Ajakon” című projekt lakhatási
támogatási rendszerének pályázatával kapcsolatban nyilatkozom, hogy Ajak Város Önkormányzata
Képviselő-testületi tagjával nem állok a Ptk. 8:1. (1) bekezdés I. pontja alapján közeli hozzátartozói
viszonyban.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek, egyben tudomásul veszem, hogy az adataimban történt változásokat 3 napon belül
köteles vagyok bejelenteni.
A személyes és a különleges adatok kezelése a pályázatot elnyertek esetében az Esély Otthon projekt
fenntartási idejének végéig, a kifizetéseket igazoló bizonylatok megőrzése a számviteli szabályoknak
való megfelelés érdekében a kifizetést követő 8 évig tart. Az eredménytelen, vagy elutasított pályázati
anyagokban szereplő személyes és a különleges adatok kezelése a pályázat benyújtásának napját
követő egy hónapig tart. Az érintettek hozzájárulása indokolás nélkül bármikor visszavonható. A
személyes és a különleges adatok kezelésével kapcsolatban az adatkezelők harmadik fél részére
történő adattovábbítást nem végeznek. Az adatkezelés időtartama alatt az adatkezeléssel érintett
adatokba betekintést csak az adatkezelők a pályázat elbírálásával, valamint a támogatások
kifizetésével megbízott munkatársa(i) nyerhet(nek), feladatának ellátáshoz szükséges ideig és
mértékben. Az érintettek az adatkezelés teljes időtartama alatt élhetnek az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben biztosított jogukkal
(tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, zároláshoz, tiltakozáshoz való jog). Jogsérelem esetén
bírósághoz, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: 06-1-391-1400, honlap URL címe: http://naih.hu, e-mail cím:
ugyfelszolgalat@naih.hu) is fordulhatnak.
Kelt: _______________________________

_______________________________
Pályázó élettársa/házastársa
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4. számú melléklet
MOTIVÁCIÓS LEVÉL
Tisztelt Pályázó!
Az EFOP-1.2.11-16-2017-00067azonosítószámú, „Esély Otthon Ajakon” című projekt
keretében meghirdetett Önkormányzati Lakhatási támogatási rendszer pályázati felhívás
alapján a benyújtandó pályázati dokumentáció része az Ön ÉS ÉLETTÁRSA/HÁZASTÁRSA
ÁLTAL KÖZÖSEN elkészített fényképes Motivációs levél.
Kérjük, hogy átgondoltan készítse el ezt a pályázati mellékletet, mivel ez a szakmai értékelés
egyik meghatározó dokumentuma.
A motivációs levél elkészítésénél kérem gondoljon az alábbiakra is:
Az értékelők számára derüljön ki, hogy milyen céljai és tervei vannak, melyek miatt kötődik
Ajak városához. E szöveges részből ki kell derülnie, miért akar itt élni, milyen időtávra tudja
tervezni az életvitelszerű tartózkodást a városban.
Kérem, hogy adjon információt az ön által eddig végzett közösségi munkáról, amennyiben
végzett a pályázat benyújtásáig ilyen tevékenységet. Amennyiben nem végzett, úgy a
jövőbeni, a lakhatás időtartama alatti közösségi tevékenységeit ismertesse röviden (a helyi
közösségi munkát mely területen vagy területeken szeretné elvégezni, mekkora havi
óraszámban, egyezően a pontozási szempontrendszerben leírtakkal).
A pályázandó lakások vonatkozásában a motivációs levélben egy sorrend felállítására
lehetősége van a pályázónak, ez figyelembe vehető döntéskor, de a pályázati felhívásban
leírtak szerint a lakásokat a pályázók között Ajak Város Önkormányzata fogja kiosztani, az
értékelési szempontrendszer alapján.
E dokumentum maximális terjedelme maximum 3 db A/4 oldal. A javasolt betűtípus:
Times New Roman, a javasolt betűméret: 12.

