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KÉRELEM 

 
Mire vonatkozik a kérelem? (kérjük jelölje X-szel!) 

 

 önkormányzati bérlakás szociális alapon történő bérbeadására 

 önkormányzati bérlakás ismételt bérbeadására 

 önkormányzati bérlakás bérleti jogának cseréjére 

 
 

 KÉRELMEZŐ ADATAI KÉRELMEZŐ 
HÁZASTÁRSA/ÉLETTÁRSA 

ADATAI 

Név 
 

  

Születési név 
 

  

Születési hely, év, hónap, nap  
 

 

Anyja neve   

Lakóhely 
 

 
 

 

Tartózkodási hely 
 

 
 

 

Mióta lakik Székesfehérváron*   

Mióta dolgozik Székesfehérváron*   

Tartós betegség/ súlyos 
fogyatékosság 

  

Állami gondozásban töltött 
időtartam 

  

Jelenlegi munkaadó neve és címe* 
 

  

Foglalkozása, beosztása*   
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Együttköltöző családtagok adatai: 
GYERMEKEIK 

Neve     

Születési hely, év, 
hónap, nap 
 

    

Anyja neve 
 

    

Tartós betegség/ 
súlyos 
fogyatékosság 

    

Állami 
gondozásban töltött 
időtartam 

    

A nevelési-oktatási, 
felsőoktatási 
intézmény neve 
vagy 
Jelenlegi 
munkaadó neve és 
címe* 

    

Foglalkozása, 
beosztása* 

    

Havi nettó 
jövedelme 

    

 
 
 

EGYÉB EGYÜTTKÖLTÖZŐ CSALÁDTAGOK 

Neve      

Születési év, 
hónap, nap 
 

    

Anyja neve 
 

    

Rokoni 
kapcsolat 

    

Jelenlegi 
munkaadó neve 
és címe* 

    

Foglalkozása, 
beosztása* 

    

Havi nettó 
jövedelme 
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Jelenlegi lakás, amelyben lakik: (Kérjük jelölje X-szel!)  
 
 Albérletben lakik  
 Családtagként lakik 
 Regisztrált hajléktalan 

 Szívességi lakáshasználó 
 Egyéb: 
……………………………………………..

 
A kérelem indoklása (pl.: gyermek születésének időpontja; egészségi állapotban 
bekövetkezett változások, munkahely elvesztése, ingatlan elvesztése, stb.): 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 

Kérelmező elérhetőségei: 

*Telefonszáma:…………………………………
…… 

*E-mail 
címe:………………………………………… 

Házastárs/Élettárs elérhetősége: 

*Telefonszáma:…………………………………
…. 

*E-mail 
címe:………………………………………. 

 
 
Kelt:  ……………. év ………………….. hó …….. nap 

 
A *-gal jelölt adatok megadása nem kötelező! 

 
 

NYILATKOZAT 
 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben szereplő 
adatok/nyilatkozatok a valóságnak mindenben megfelelnek. Kérelmet, mint házastársak 
(élettársak) külön- külön nem nyújtottunk be. Nyilatkozunk, hogy a jogosultság feltételeit 
érintő változásokat (lakcím, jövedelmi viszonyok, együttköltözők száma) annak 
bekövetkeztétől számított 15 napon belül bejelentjük. 
 
 

……………………………………… 
Kérelmező 

……………………………………… 
Házastárs/Élettárs 

 
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy (Kérjük jelölje X-szel!) 
 
 Gyermekemet/gyermekeimet egyedülállóként nevelem és élettársi kapcsolatban nem 
élek. 
 
 Élettársi kapcsolatban nem élek. 

……………………………………… 
Kérelmező 

 
Nyilatkozom, hogy a *-gal jelölt adatokat az Adatkezelési tájékoztató megismerését 
követően, önkéntesen adtam meg és hozzájárulok ezen adataim kezeléséhez. 
 
 

……………………………………… 
Kérelmező 
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JÖVEDELMI ADATOK 

a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről 

A jövedelmek típusai A kérelmező 

jövedelme 

A kérelmezővel 

együttköltöző 

házastárs/ 

élettárs 

jövedelme 

A kérelmezővel 

együttköltöző 

közeli 

hozzátartozók 

jövedelme 

Összesen 

1. Munkaviszonyból, 
munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyból származó 
jövedelem és táppénz 

    

2. Társas és egyéni 
vállalkozásból származó 
jövedelem 

    

3. Ingatlan, ingó 
vagyontárgyakból származó 
jövedelem 

    

4. Nyugellátás, baleseti 
nyugellátás, nyugdíjszerű 
ellátások 

    

5. A gyermek ellátásához és 
gondozásához kapcsolódó 
támogatások (különösen: 
GYED,GYES,GYET, családi 
pótlék, gyermektartásdíj, 
árvaellátás) 

    

6. Munkaügyi szervek által 
folyósított rendszeres pénzbeli 
ellátás 

    

7. Föld bérbeadásából 
származó jövedelem 

    

8. Egyéb (különösen: kapott 
tartásdíj-, ösztöndíj, értékpapírból 
származó jövedelem, kis összegű 
kifizetések stb.) 

    

9. Az együttköltözők összes 
nettó jövedelme 

    

10. Az együttköltözők összes 
nettó jövedelmét csökkentő 
tényezők (tartásdíj, lakáscélú 
hitelszerződés miatti letiltás 

    

 

AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! 

Önkormányzat által folyósított 
rendszeres pénzbeli ellátás (a 
szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 
4§ (1) bekezdés i) pontja) 

    

Az együttköltözők – kérelem benyújtását megelőző 6 hónap összes nettó jövedelméből 

számított – egy főre jutó havi nettó jövedelme (ügyintéző tölti ki): 

………………………………………………….  Ft/hó. 
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Vagyonnyilatkozat 
 

I. A kérelmező személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................................. 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

Lakóhely: ..................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: ....................................................................................................................... 
 

A kérelmező házastárs/élettársa személyes adatai 

Neve: ............................................................................................................................................ 

Születési neve: .............................................................................................................................. 

Anyja neve: ................................................................................................................................... 

Születési hely, év, hó, nap: ........................................................................................................... 

Lakóhely: ....................................................................................................................................... 

Tartózkodási hely: .......................................................................................................................... 

 

II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának, a háztartás valamennyi tagjának 

vagyona 

A. Ingatlanok 
 

1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):                             

címe: ..............……………… város/község .................................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

2. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

..............……………… város/község .................................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó) 

3. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: 

..............……………… város/község .................................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

4. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): 

megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): 

............................ címe: ...................................... város/község ….......................... út/utca 

.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: 

................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 

5. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: 

........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. 

alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
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B. Ingó vagyontárgyak 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ......................................... típus .................................... rendszám 

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ............................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus ................................... rendszám 

a gyártás ideje:....................................... a szerzés ideje: ............................................... 

Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft 

C. Egyéb vagyontárgyak 
 

Pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett- összeg (takarékbetétben, 

bankbetétben, értékpapírban, stb. elhelyezett összeg): 

1. pénzintézet: ………………………………………………………………………….. 

2. összeg: ……………………………………………………………………………….. 

Készpénz összege: ……………………………………………………………………… 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Kelt:  ……………. év ………………….. hó …….. nap 

 

…..………………………………… 

Kérelmező aláírása 

 

Megjegyzés: 

Ha a kérelmező vagy háztartás más tagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a 

vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a 

vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye 

szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni. 

                  

  *   Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.  

  ** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni. 
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Mellékelni kell: 
− nem tanköteles korú gyermekek esetében érvényes tanulói/hallgatói jogviszony 
igazolása, 

− tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos személy egészségi állapotára vonatkozó 
igazolás. 

− árvaellátást megállapító határozat, és az ellátás összegéről szóló igazolás, 

− gyermekelhelyezés, valamint gyámrendelés, gondnokrendelés tárgyában hozott bírósági, 
illetőleg gyámhatósági döntés, jegyzőkönyv. 

− gyermektartásdíj megállapításáról szóló határozat és/vagy igazolás/nyilatkozat a kézhez 
kapott tartásdíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző 6 hónap vonatkozásában. 

− A háztartás tagjainak jövedelemigazolása az alábbiak szerint: 
o munkaviszonyból származó jövedelem esetén a munkáltatói igazolás a kérelem 

benyújtását megelőző 6 hónap nettó jövedeleméről,  
o vállalkozásból származó jövedelem esetén a NAV által kiállított igazolás - a kérelem 

benyújtását megelőző év jövedelméről -, valamint igazolás/nyilatkozat a kérelem 
benyújtását megelőző 6 havi jövedelem nettó összegéről,   

o nyugellátás, nyugdíjszerű ellátás folyósítása esetén nyugdíj megállapító határozat, 
illetve a NYUFIG által megküldésre került éves igazolás, 

o álláskereső családtag esetén a Munkaügyi Központ Hatósági Bizonyítványa, az 
elhelyezkedés érdekében, a kérelem benyújtását megelőző legalább 6 havi 
együttműködésről, valamint igazolás az álláskeresési ellátás havi nettó összegéről, 

o egyéb jövedelemről szóló – a kérelem benyújtását megelőző 6 hónapra vonatkozó - 
igazolás (pl. bérbeadásból származó bevétel, alkalmi munkavégzésből származó 
bevétel).  

o Amennyiben a kérelmező vagy a vele együtt költöző családtag jövedelmét letiltás 
terheli, igazolást vagy nyilatkozatot a letiltás okára vonatkozóan (pl. gyermektartásdíj, 
lakáscélú hitel, egyéb). 

 

− Bérleti jogviszony cseréjére, valamint lakás ismételt bérbeadására irányuló kérelem 
esetén szükséges továbbá az alábbi igazolások csatolása:  

• Szolgáltatói igazolások, miszerint bérlőnek lakbérhátraléka, valamint közüzemi 
díjtartozása nem áll fenn. (lakbér, víz- és csatornadíj, áramdíj, gázdíj, hőszolgáltatási 
díj) 

• Amennyiben a bérlőnek lakbérhátraléka, illetve közüzemi díjtartozása van, abban az 
esetben a díjtartozás rendezése érdekében a szolgáltatóval kötött részletfizetési 
megállapodás, mely tartalmazza a részletfizetés összegét a befizetési határidők 
megjelölésével. 

 

− Amennyiben kérelmező a kérelem benyújtásakor albérletben él, szükséges az albérleti 
szerződés bemutatása.  

 
AZ  ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! 

 
A kérelmi formanyomtatványt…… db melléklettel a mai napon átvettem. 
 
 
Kérelmező az albérleti szerződést a mai napon bemutatta (Kérjük jelölje X-szel!): 
 
 Igen 
 Nem 
 
20......... év ................. hó .......... nap.  
   
 …………………………………… 

átvevő aláírása 
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