
KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS CSATOLÁSA IRÁNT 

 

A Budapest IX. kerület, ………………………………………… utca (út, tér) ……. házszám, 

……… fszt./em. ……… szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás bérlője/bérlői 

kérem/kérjük, hogy a Budapest IX. kerület, ……………………………………… utca (út, tér) 

……. házszám, ……… fszt./em. ……… szám alatti lakás bérleményemhez történő csatolását 

engedélyezni szíveskedjenek. 

 

Kérelmező(k) személyes adatai: 

 

 Bérlő Bérlőtárs 

Név:   

Születési név:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:   

Személyi igazolvány szám:   

Telefonszám:   

 

Kérelmezővel/kérelmezőkkel együtt lakó személyek adatai: 

 

 

Név 

 

Születési név 

 

Születési hely, 

idő 

 

Anyja neve 

Rokoni 

kapcsolata a 

bérlővel 

     

     

     

     

     

     

 

A lakás lakbér- és közműdíjak fizetéséről szóló igazolásokat mellékelem. 

 

Tudomásul veszem/vesszük továbbá, hogy a csatolásra kért lakás pozitív döntés estén a 

jelenlegi állapotában kerül bérbeadásra, a csatolási munkákat saját költségen, önkormányzati 

térítés biztosítása nélkül vagyok/vagyunk köteles/ek elvégeztetni.  

 

Budapest, 2020…………………… 

 

 

  .......................................................   ........................................................  

 Bérlő Bérlőtárs 

  



VAGYON- ÉS JÖVEDELEMNYILATKOZAT 

 

 

Kérelmező neve (leánykori is):  ...................................................................................................  

 

Szül. hely, idő: ………………….…………………..…..Anyja neve:  .......................................  

 

Lakóhelye:…………………………………………………. (helyrajzi szám:  .......................... ) 

 

Tartózkodási helye: ……………………………………...….(telefon:  ...................................... ) 

 

A fenti cím alatti ingatlanban lakó személyek felsorolása. 

 

Név Születési hely, idő 
Hozzátartozói 

minőség 
munkahely neve, címe: 

    

    

    

    

    

    

    

 

Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában 

gépjármű  

VAN - NINCS·  Ha van, forgalmi rendszáma, típusa és évjárata, becsült értéke: 

 

1./  .................................................................................................................................................  

2./  .................................................................................................................................................  

3./ ..................................................................................................................................................  

 

Kijelentem, hogy tulajdonomban, vagy családom bármely tagjának tulajdonában ingó- 

vagy ingatlan vagyona VAN - NINCS· Ha van, pontos megnevezése, tulajdonos neve, az 

ingatlan forgalmi értéke, helyrajzi száma:  

 

1./  .................................................................................................................................................  

2./  .................................................................................................................................................  

3./ ..................................................................................................................................................  

 

______________________ 

· (a megfelelő aláhúzandó) 

  



 

-2- 

 

Jövedelmi adatok 

 

 

kérelmező 

jövedelme 

együtt lakók jövedelme 

(az 1. Oldalon lévő felsorolásnak 

megfelelően) 

 a. b. c. összesen 

1. Munkaviszonyból munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyból származó jövedelem és 

táppénz 

     

2. Társas és egyéni vállalkozásból származó 

jövedelem 

     

3./ Ingatlan, ingó vagyontárgyak értékesítéséből 

származó jövedelem 

     

4./ Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb 

nyugdíj-szerű ellátások 

     

5./ Gyermek ellátásához kapcsolódó támogatások     

(GYED, GYES, GYET, családi p., tartásdíj, stb.) 

     

6./ Önkormányzat és munkaügyi szervek általi 

folyó-sítás (munkanélküli járadék, rendszeres 

szociális és nevelési segély, stb.) 

     

7./Föld bérbeadásából és lakás hasznosításából 

származó jövedelem 

     

8./ Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból származó 

jövedelem, stb.) 

     

9./ Összes bruttó jövedelem                                     

(1+2+3+4+5+6+7+8+) 

     

10./ Személyi jövedelemadó vagy előleg összege      

11./ Egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék összege      

12./ Munkavállalói járulék összege      

13./ Havi nettó jövedelem összesen                             

(9-(10+11+12)) 

     

 

A családban az egy főre jutó nettó jövedelem: …………………………… Ft/hó. 

 

Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a vagyon- és jövedelemnyilatkozat 1. és 

2. oldalán közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát az Önkormányzat a 

NAV útján ellenőrizheti. 

 

 

Budapest, 20………………………………. 

 

 

 

 .......................................... 

 kérelmező 

 


