HÁZAT – HAZÁT

Alapítvány

1111 Budapest, Bartók Béla út 50/I/2. Tel: 06-1-209 –3209, Mobil: 06-30-685-0002

JELENTKEZÉSI LAP
Nyilvántartási kód:………………………………
A jelentkező (és partnere) adatai:
1.,
Név:…………………………………………………………………………………………………………
*Családi állapot: házas – egyedülálló – jegyes – elvált – özvegy – élettársi
Születésihely,dátum:………………………………………………………Foglalkozása:………………………………
Munkahelye:…………………………………………………………………..Beosztása:……………………………………
Havi nettó jövedelme/fiz., rendsz.jut., egyéb egyéni juttatás/:………………………………………………Ft
Ha tanul, mit és hol:………………………………………………………………………………………………………………..
Hányadéves:……………………………Hobby:………………………………………………………………………………….
Telefon/ mobil:……………………………………
2. ,
Név:…………………………………………………………………………………………………………….
*Családi állapot: házas – jegyes – élettársi
Születési hely,dátum:………………………………………………………Foglalkozása:………………………………
Munkahelye:……………………………………………………………………Beosztása:…………………………………….
Havi nettő jövedelme /fiz., rendsz.jut., egyéb rendsz.juttatás/:………………………………………………..
Ha tanul, mit és hol:……………………………………………………………………………………………………………….
Hányadéves:……………………………Hobby:………………………………………………………………………………
Telefon/ mobil:……………………………………

Saját, ill. közös háztartásban eltartottak :
1. gyermek(ek) száma:……………………

Életkora(-uk):…………………

2. Szülő(k) száma:…………………………

Életkora(-uk):……………………….

3. egyéb/ nevezze meg/: ……………………………………………

Cím: - állandó:…………………………………………………………………………………………………………
- ideiglenes:…………………………………………………………………………………………………………
*Lakás típusa:- albérlet…….nm, - szülőkkel……..nm, - rokonokkal………..nm, - kollégium……….nm,
- szolgálati……..nm, - eltart.-i szerz…………nm, - egyéb……….nm., saját……..nm,
- főbérlet……nm
*Komfort fokozat: - összkomfort, - komfort, - fél-komfort, - komfort nélküli
*Kaláka-munkát vállalja, ill. felajánlja? - igen
ha igen, milyen típusút: - fizikai segéd, - fizikai szakmunka,
- szellemi, nevezze meg:……………………………………………………………….
*Ha saját telekkel-, lakással vagy eltartási szerződéssel rendelkezik:
- szeretné eladni/hol van………………………………………………………………………………………………………..
- szeretné elcserélni, hová, milyenre…………………………………………………………………………………………,
ugyanis tárgyalási alapul szolgálhat.
Hol szeretne/-nének/ lakást?- Jelenlegi lakóhelyén…………………………………………………………
- Lakóhely megnevezése:………………………………….........................
-Jelenlegi lakóhelye vonzáskörzetében:……………………………..
- Bárhol az országban/ha munkalehetőség párosul hozzá/
……………………………………………………………………………………. ….
*Jelenlegi lakóhelyétől távol is költözne, ha állással jár? – igen - nem
*Jelenlegi lakóhelyétől távol is költözne, ha nem jár állással? – igen – nem
*Vállal/nak/ folyamatos takarékoskodást? - igen - nem Havi max. összege:…………………… Ft
Alulírott kijelentem, hogy a felsorolt adatok a valóságnak megfelelnek. A fenti adatokban történő
változást haladéktalanul bejelentem. Tudomásul veszem, hogy jelentkezésemet 2 év után
korszerűsítem, ill. megismétlem, amennyiben igényem továbbra is fennáll.
Az adatok valótlansága az Alapítványból való kizárást vonja maga után.

A jelentkezési lapon szereplő adatokat az Alapítvány a mindenkori adatkezelés szabályai szerint
kezeli.
*-A kívánt rész aláhúzandó

A jelentkezési laphoz csatolandó: - Önéletrajz
- Munkáltatói jövedelemigazolás/hat havi átlag/
- Munkáltatói szándéknyilatkozat munkáltatói kölcsönről
- Nem alkalmazotti státusban lévő/kényszervállalkozó,
őstermelő/ állapotról NAV- igazolás

Kelt:……………..év…………………hónap…………………nap

…………………………………………………….
Jelentkező aláírása

……………………………………………………………….
Jelentkező aláírása

Megjegyzés: Jelentkezési lapot – a csatolt mellékletekkel – on-line módon és postai úton is
kizárólag aláírtan fogadunk be.

