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K É R E L E M 
 

Önkormányzati bérlakás bérleti díj tartozás esetén részletfizetés engedélyezésére 

 
 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* 

  

Jelenlegi munkaadó neve és 
címe* 
 

  

Foglalkozása, beosztása*   

 
 
 
EGYÜTTKÖLTÖZŐ CSALÁDTAGOK: 

GYERMEKEIK 

NEVE SZÜLETÉSI HELY, ÉV, 
HÓNAP, NAP 

ANYJA NEVE HAVI NETTÓ 
JÖVEDELME 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 



2 
 

EGYÉB CSALÁDTAGOK 

NEVE SZÜLETÉSI ÉV, 
HÓNAP, NAP 

ANYJA NEVE ROKONI 
KAPCSOLAT 

HAVI NETTÓ 
JÖVEDELME 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

     

     

 
 
Tartós betegség/ súlyos fogyatékosság: (kinél? milyen betegség/fogyatékosság?) 
 .........................................................................................................................................................  

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

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

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

 

Hátralék keletkezésének indoka: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Kérelmező elérhetőségei: 
 

Telefonszáma*: …………………………………….. 

E-mail címe*:  ………………………………………. 

 

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

 

a *-gal jelölt mezők kitöltése nem kötelező 
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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 

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

……………………………………… 
Kérelmező 
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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: 
 

− Hivatalos igazolást arra vonatkozóan, hogy milyen változás következett be a család jövedelmi 
viszonyaiban, mely a hátralék keletkezéséhez vezetett. 

− Igazolás a lakbértartozás 25 %-nak egyösszegű befizetéséről (postai befizetés, utalás) a 
Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. részére, vagy nyilatkozat azon időpont 
megjelölésével, hogy azt mely időpontig tudja teljesíteni, mivel a tartozás 25 %-nak egyösszegű 
befizetése az engedélyezés egyik feltétele. 

− Szolgáltatói igazolások arról, hogy nincs közüzemi díjtartozása 
(Széphő Zrt- fűtésdíj, Fejérvíz Zrt víz- és csatornadíj, E-on – áram, NKM Energia Zrt - gáz). 

− Amennyiben közüzemi díjtartozása van, abban az esetben a díjtartozás rendezése érdekében a 
szolgáltatóval kötött részletfizetési megállapodást. 

− Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kérelmező milyen ellátásokat vett igénybe a hátraléka 
rendezése érdekében (adósságkezelési támogatás). 

− nem tanköteles korú gyermekek esetében érvényes tanulói/hallgatói jogviszony igazolása, 

− amennyiben a kérelem benyújtásának indoka az egészségi állapot változása, úgy 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 munkáltató 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, alkalmi munkavégzésből származó).  
 
 
 
 
 

AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI! 

 
A kérelmi formanyomtatványt  …… db melléklettel a mai napon átvettem. 
 
 
 
 
20......... év ................. hó .......... nap.  
   

……………………………………….. 
Átvevő aláírása 

 

 
 
 


