Pályázati adatlap

a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány
2023. évi pályázatához

Az alapítvány a pályázat során neki megadott, valamint tudomására jutott személyes adatokat kizárólag a pályázat céljára és csak az ehhez szükséges ideig kezeli.  A nem nyertes pályázók adatai az eredményhirdetést követő 30 napon belül törlésre kerülnek, a nyertes pályázók adatai pedig kizárólag a támogatási szerződés megkötéséhez és annak teljesítéséhez használhatók fel.

Beadási határidő: 2023. május 16.

Ügyintézési díj: 1000 Forint

Az adatlap a pályázó és két tanú aláírása nélkül érvénytelen! 

Pályázó neve:      
Születési név:      
Anyja neve:      
Születési hely:      
Születési idő:      
Állandó lakcím:
     
Budapesti lakcím:
     
Értesítési cím:
     
Telefonszám(ok): 
     
E-mail:      
MVGYOSZ törzsszám (egyesületi kóddal együtt):      
Személyi igazolvány száma:      
Jelenlegi foglalkozása:      
Munkahely / vállalkozás / oktatási intézmény neve, címe:
     
Pályázó rendszeres havi jövedelme. Minden munkából származó jövedelem, minden nyugdíjszerű ellátás, járadék, szociális ellátás, fogyatékossági támogatás stb. tételesen megnevezve, összeggel: 
     
Pályázóval közös háztartásban élők havi jövedelme. Név és a pályázóhoz fűződő kapcsolat feltüntetésével az előző pont szerinti tételes felsorolással. Eltartottak (gyermekek) esetén az utánuk járó ellátásokat (pl. családi pótlék, iskoláztatási támogatás, tartásdíj) is tételesen felsorolva: 
     
A család/közös háztartás havi jövedelme, összesen: 
     
A család/közös háztartás egy főre eső havi jövedelme:  
     
Jelenlegi lakáskörülmények leírása: 
     
A vagyoni helyzet bemutatása: 
     
A támogatás segítségével megvalósítandó konkrét cél részletes ismertetése
- a megvásárolandó / cserélendő vagy építendő lakás bemutatása: 
     
- meglévő lakás felújítása esetén a felújítási munkák leírása, a tervezett összköltség: 
     
- hitelkiváltás esetén a hitelszerződés konkrét ismertetése, és a kiváltás tervezett mértéke:
     

Kérjük az igazoló dokumentumok csatolását! Mindenképp szükséges a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjogának tisztázása, a tulajdonjoggal kapcsolatos iratok (tulajdoni lap, szerződések) beküldése, legalább egyszerű fénymásolatban vagy beszkennelve.
Felújítás esetén szükséges árajánlat csatolása. Érvényes vállalkozói (munkák elvégzésére vonatkozó) árajánlat hiányában legalább az anyagok beszerzésére vonatkozó árajánlatot vagy bolti árlistát meg kell adni, egyszerű fénymásolatban vagy beszkennelve.
Amennyiben a pályázó hiteltörlesztéshez igényel támogatást, akkor a hitelszerződést, illetve annak lényeges részeit mellékelni kell, egyszerű fénymásolatban vagy beszkennelve.
Az alapítványtól igényelt pénzösszeg (legfeljebb 400.000 Ft):
     
A megvalósítandó célra fordítható más forrásokból származó összeg 
(pl. munkahelyi vagy banki hitel, saját megtakarítás stb.)
     
Adott-e már be pályázatot alapítványunkhoz?  Ha igen, mikor?
     
Kapott-e támogatást alapítványunktól? Ha igen, mikor, milyen összegben? 
     
Egyéb közlendők, vagy az előző pontok folytatása, kiegészítése:
     
Aláírási záradék: 
Alulírott pályázó hozzájárulok, hogy az Alapítvány a pályázati adatlapon megadott adataimat a pályázat elbírálása során kezelje, valamint a vagyoni helyzetemre vonatkozó személyes adataimról a megfelelő állami szervektől felvilágosítást kérhessen.
Egyúttal kijelentem, hogy a pályázatban általam közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a pályázat adatait és az esetleg elnyert támogatás felhasználását az Alapítvány minden, jogszabályban nem tiltott módon jogosult ellenőrizni.
Kijelentem továbbá, hogy a pályázati feltételeknek mindenben megfelelek, velem szemben kizáró ok nem áll fenn.
Nyilatkozom továbbá látássérültként, hogy a jelen aláírási záradék szövege előttem hangosan felolvasásra került, annak tartalmát megértettem, annak tudatában írom alá.
Budapest,      

………………………………………. 
aláírás
Nyilatkozat hangos felolvasása és megértése után előttünk, mint tanúk előtt történt az aláírás:

Tanú (aláírás):		Tanú (aláírás):	

neve:      		neve:      
lakóhelye:      		lakóhelye:      
személyi igazolvány száma:      		személyi igazolvány száma:      
Figyelem! A pályázat beadását követően az Alapítvány semmilyen hiánypótlást vagy további kiegészítést nem kér, kizárólag az elbíráláskor rendelkezésére álló adatok alapján dönt. Ezért minden pályázó alapvető érdeke, hogy a beadott pályázat teljes körűen, részletesen és egyértelműen tartalmazza a szükséges információkat. 
Ne felejtse el a mellékleteket csatolni! 
Ne felejtse el az adatlapot kinyomtatva, tanúk előtt aláírni! A pályázó és a két tanú aláírása nélkül a pályázat érvénytelen, azzal az Alapítvány érdemben nem foglalkozik!

