
A másik oldalt is ki kell tölteni! 

Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzat 

VICUS XI. Közalapítvány Kuratóriuma 

1113. Budapest Bocskai út 39-41. 

Fogadóóra: kedd, csütörtök: 16-18 óra. 

Telefon a fogadó óra időpontjában: 1-372-3454 

Iktatószám: 

 

 

 

PÁLYÁZATI LAP 
Közalapítványi támogatás elnyeréséhez  

Pályázhat szociálisan rászoruló XI. kerületi több mint 1 éve bejelentett lakcímmel rendelkező 

magánszemély, valamint XI. kerületi székhellyel rendelkező intézmény, egyesület, alapítvány. 

 

A pályázathoz minden esetben kötelező adatok 
      - valamennyi, a pályázóval egy lakásban élő felsorolása  

- a lakcímigazolása, ha nem személyesen adja le, akkor a lakcímigazolás másolatát 

mellékelni kell! 

- tanulókról iskolalátogatási igazolás, 

      - bármely forrásból származó jövedelem igazolása (nyugdíjszelvény, bankszámlakivonat, 

munkáltatói igazolás, családi pótlék, árvaellátás, családtámogatás, máshonnan kapott segélyek, tartásdíj, az 

eddig felsoroltak hiányában: nyilatkozat a megélhetésről) 

Valótlan adatok közlése a támogatásból való kizárást vonja maga után! 

Pályázható támogatási formák 
(a megfelelőt kérjük bekarikázni) 

Pályázható Csatolandó iratok 

1.  Havi fűtési támogatás A szolgáltató 1 havi számlája 

2. Díjhátralék támogatás (szolgáltató, 

társasház, önkormányzat felé tartozás) 

A hátralékról a szolgáltató részéről kiállított igazolás, 

társasház esetén a társasház bankszámlaszámát is kérjük. 

3. Egyéb támogatás (az előzőekbe nem 

tartozó célok) 

A célnak megfelelő igazolások, krízistámogatás 

kérése esetén más irat nem szükséges. 

Nem magánszemély esetén a szervezet bejegyzését 

igazoló okirat. 

 

A kért támogatás rövid indoklása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pályázat benyújtható: - postai úton, 

- Zsombolyai utca 5. recepción, 

- Személyesen  a fogadó óra időpontjában. 



A másik oldalt is ki kell tölteni! 

 

A pályázó adatai 

 1. Név (leánykori név is)* :………………………………………………………………………………. 

 2. Születési ideje: ………………………………………………………………………………………… 

 3.Anyja neve: …………………………………………………………………………………………….. 

 4.Családi állapota: ………………………………………………………………………………………... 

 5.Állandó bejelentett lakóhely, székhely:…………………………………………………………………. 

 6.Tartozkodási hely/ levelezési cím: ……………………………………………………………………… 

 7.Telefonszáma:…………………………. Mobil száma: ……………………………………………….. 

 8.Milyen jogcímen lakik a lakásban: tulajdonos – önkormányzati tulajdonú lakás bérlője –magántulajdonú 

lakás bérlője – haszonélvező – albérlő – családtag (a megfelelőt húzza alá!) 

 9.Tart-e bérlőt, vagy albérlőt?   Igen – nem (a megfelelőt húzza alá!) 

10.Ha munkanélküli, mióta az? ……………………………………………………………………………  

11. Bankszámla száma (egyéb támogatás esetén): ………………………………………………………... 

12. Havi nettó jövedelme: ………………………………………………………………………………… 

13. Vagyoni helyzete: (az ingó vagyon értéke, az ingatlan vagyon megnevezése, pontos címe, értéke): 

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

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

*Nem magánszemély pályázó esetén (egyesület, alapítvány, intézmény, stb) az 1,5,6, 7, 11 pontokat értelemszerűen 

kérjük kitölteni. 

 

A pályázóval közös lakásban élők adatai: 
Név Születési idő Anyja neve Milyen jogcímen 

lakik a lakásban? 

Havi nettó jövedelme 

     

     

     

     

     

     
Tanulók esetében iskolalátogatási igazolást mellékelni kell! 

A lakás adatai, amelyben a pályázó lakik 

1. A lakás nagysága (m
2
): ………….    Szobáinak száma: ………………………………. 

2. A lakás fűtése: távfűtés –gázfűtés – villanyfűtés – egyéb ( a megfelelőt húzza alá, illetve egyéb esetben 

nevezze meg) …………………………………………………………………………………………… 

 

A VICUS XI. Közalapítvány Kuratóriuma a rendelkezésére bocsátott adatokat a személyiségi jogok 

védelme érdekében megalkotott jogszabályokban foglaltak szerint kezeli. 

Alulírott, mint pályázó, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a 

valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Kuratóriumot, az Önkormányzat Szociális 

Osztályát, valamint a Szociális és Egészségügyi Bizottságot és a Humán Szolgáltató Központot a 

fentiekről tájékoztassák és az adataimat statisztikai célra felhasználhassák. 

Tudomásul veszem, hogy a felsorolt szervezetek környezettanulmány céljából felkereshetnek. 

 

Budapest, ……. év …………….. hó …….nap 

                                                                                                     …………………………. 

                                                                                                             Pályázó aláírása 


