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ÁLTALÁNOS VAGYONNYILATKOZAT 

 

Kérjük, hogy a nyomtatványt figyelmesen olvassa át, és a kért adatokat hiánytalanul, olvashatóan, 

NYOMTATOTT BETŰVEL töltse ki! (A lakás pontos adatait a bérleti szerződésben megtalálja.) 

 

 

Alulírott________________________, mint az 113__ Budapest, __________________________szám 

alatti lakás bérlője/bérlőtársai/használója kijelentem/kijelentjük, hogy az általam/általunk bérelt 

önkormányzati tulajdonú lakásban a következő személyek élnek életvitelszerűen.  

 

Név:  Rokoni kapcsolat:  Szül. hely, idő:  

Név:  Rokoni kapcsolat: Szül. hely, idő:  

Név:  Rokoni kapcsolat:  Szül. hely, idő:  

Név:  Rokoni kapcsolat: Szül. hely, idő:  

Név:  Rokoni kapcsolat:  Szül. hely, idő:  

Név:  Rokoni kapcsolat:  Szül. hely, idő:  

Név:  Rokoni kapcsolat:  Szül. hely, idő:  

 

A lakásban együtt lakók jövedelmi helyzete:  

 

A lakásban lakók, 1 főre jutó havi NETTÓ rendszeres jövedelme1: ________________________Ft, 

azaz (betűvel kiírva) _____________________________________ Ft.  
 

 

A bérlő/lakáshasználó és a vele együtt lakó (költöző) hozzátartozók 1 havi nettó jövedelmére vonatkozó 
hivatalos igazolások (Postai átvételi szelvényt nem tudunk elfogadni):  

 

- 1 havi nettó keresetre vonatkozó jövedelemigazolás  

- Nyugdíjfolyósító Igazgatóság (éves megállapított havi nyugdíj) határozata  

- Álláskeresési járadékról szóló határozat (Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. Kerületi 

Hivatala Foglalkoztatási Osztály) 

- Büntetőjogi nyilatkozat az alkalmi munkából származó átlagos havi nettó jövedelemről  

- GYED, GYES, stb.  

- Családi pótlék  

- Rendszeres nevelési segély 

- Lakásfenntartási támogatás  

 

Az igazolásokat fénymásolatban kell mellékelni, az eredeti példány ügyfélszolgálatunkon történő 
bemutatása mellett. 

 

 
1 A lakásban lakók összes jövedelme osztva a lakásban lakó számával 
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A lakásban lakók vagyoni helyzete:  

 

(a válasz megadásához kérjük a X jelet az aktuális négyzetbe rajzolni!)  

 

  A család nem rendelkezik 7.125.000 Ft-ot meghaladó összvagyonnal (ingó, ingatlan).  

 A család rendelkezik olyan vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke a 7.125.000 Ft-ot 
meghaladja. E vagyonelemek tételes felsorolását (értékkel feltüntetve) külön lapon kérjük mellékelni. 

 

Jelen benyújtott vagyonnyilatkozat, a hatályos Lakástörvény alapján, a vonatkozó helyi hatályos 
önkormányzati rendelet értelmében készült.  

 

 
Kelt: Budapest, _______________________________  

 

 

 
 

___________________________________ ___________________________________ 

Bérlő (Lakáshasználó) Bérlőtárs 

  

Személyi ig. szám: _______________________ 

 

Személyi ig. szám: _______________________ 

Telefonszám: (___)____________________ 

 

Telefonszám: (___)____________________ 

E-mail: _____________________________ E-mail: _____________________________ 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke utca 65., 

tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) a 

bérleti szerződés megkötése és teljesítése keretében kezeli. Az adatkezelés célja a jövedelmi viszonyok 

jogszabályoknak megfelelő igazolása. A személyes adatokat a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzatunkban 
foglalt ideig kezeljük. Az adatszolgáltatás a szerződéses kötelezettségen és jogszabályi rendelkezésen alapul. 

Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatok szolgáltatása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a XIII. kerületi 

Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának és 

elidegenítésének szabályairól szóló 20/2020. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján, az ott meghatározott 

jogalappal és célból történik. Az adatkezelésről és az érintetti jogok érvényesítéséről további részletes tájékoztatást 

a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon és az ügyfélszolgálatainkon elhelyezett tájékoztatókban olvashat. 


