
Berda József Lakhatási Alap 
“Lakhatási Támogatás” program 

Habitat for Humanity Magyarország 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

2020. szeptember hó 12. napján kiírt felhívásához 
 
 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. október hó 2.nap.  

A maximálisan megpályázható összeg: 100 000 forint/háztartás. 

A pályázat célja, hogy a nyertes pályázók lakhatással kapcsolatos kiadási terheit           
csökkentse (így például: bérleti díj, rezsiköltség, feltöltős mérőóra díja, hátralék -           
közös költség, villany, víz stb. -, rovar- és rágcsálóirtás, lakhatási krízishelyzet). 

1.       A pályázó adatai 

● Név: ……………………………………………………………………………………… 
● Születési hely, idő: ……………………………………………………………………… 
● Lakcím: …………………………………………………………………………………..  
● Mióta lakik a fenti lakcímen:...................................................................................  
● Postacíme: ……………………………………………………………………………….. 

Elérhetőségek:  

● e-mail cím: …………………………………………………………………………… 
● telefonszám: ………………………………………………………………………… 

 

2. A támogatás igénylésének célja röviden összefoglalva: 

(Kérjük, itt mutassa be, hogy milyen célból nyújtja be a pályázatát, miben tudna segíteni              
a megpályázott összeg!) 

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

 

3. A háztartás jelenlegi helyzetének bemutatása: 
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(Lakhatási körülmények részletezése, megélhetési helyzet, hányan élnek a        
háztartásban, hány évesek - szülők, gyermekek, ott lakók -, esetleges egészségi           
problémák vagy más speciális, lakhatással összefüggő szükségletek, stb.) 

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

 

4. A háztartás jövedelmi helyzetének bemutatása 

 

Jövedelem típusa Pályázó 

Pályázó 
házastárs

a vagy 
élettársa 

Egyéb személyek (pl. gyermek) 
jövedelme 

Munkaviszonyból és más foglalkoztatási 
jogviszonyból származó/ 

közfoglalkoztatásból származó 
  

   

Alkalmi munkából származó   
   

Táppénz   
   

Gyermekek ellátáshoz kapcsolódó 
támogatások (CSED, GYED, GYES, 

GYESE, GYET) 
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Gyermektartásdíj   
   

Családi pótlék   
   

Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű 
rendszeres szociális ellátás   

   

Járási hivatal által folyósított ellátások 
(aktív korúak ellátása - FHT,EGYT - 

ápolási díj, időskorúak járadéka) 
  

   

Munkaügyi szerv által folyósított 
ellátások (különösen: álláskeresési 

ellátások, NYES) 
  

   

A megélhetést biztosító egyéb források 
(diákmunka, ösztöndíj, tanulói/hallgatói 
jogviszonyban állók ellátása, stb.)  

     

Összes jövedelem: 
 

Nettó jövedelmet csökkentő tényező (pl. 
levonás, inkasszó) 

 

 

5. A megpályázott összeg (maximum 100 000 forint): 
………………………………………………………………………………………….. 

 

6. A támogatási összeg konkrét célja, felhasználásának módja (csekkbefizetés,         
mérőóra-feltöltés stb.), ütemezése (mikor, milyen részletekben):  

…………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…..………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………… 
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7. A támogatás hosszú távú célja:  

(Hogyan változik meg a család és tagjainak helyzete a pályázati program segítségével,            
hogyan segíti az összeg a háztartás lakhatási helyzetének javulását? Milyen pozitív           
változásokat várnak a támogatás elnyerése esetén?) 

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

 

8. Van-e a segítője a háztartásnak, a lakóknak? Ha van, milyen ügyekben tud             
segíteni? 
(Civil szervezet, családsegítő, gyermekjóléti, egyház stb.)  

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

 

9. Lehetséges kockázatok a pályázat megvalósítása során és azok kezelése:  

(Pl. igényli-e a megvalósítás mások - házjavításban, szerelésben járatos szakember -           
bevonását, a támogatási összeg az elérendő cél egészét fedezi-e stb.) 

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

 

10. Csatolt dokumentumok felsorolása: 

(Pl. rezsiköltségről, hátralékról, védett fogyasztóvá nyilvánításról szóló dokumentum        
stb.) 

1. ………………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………………….. 
3. ………………………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………………….. 

 

4 



Kelt, dátum:…………………………….. …………………………………………… 

                                                 a pályázó aláírása 

Döntés: 

A pályázatot támogatom / nem támogatom. (A megfelelő aláhúzandó.)  

Támogatott pályázat esetén a támogatás összege: …………………………. forint.   

Kelt, dátum:…………………… ……………...........…………..............…………….. 

 a Habitat for Humanity Magyarország 

(HFHI Hungary Nonprofit Kft.) képviseletében 
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