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Budapest Főváros III. kerületi 

Polgármesteri Hivatal 

 

Szociális Szolgáltató Főosztály 

1033 Budapest, Fő tér 2. 

Ügyfélfogadás: hétfő  9.00 – 18.00 

 kedd  8.00 – 16.30 

 szerda  8.00 – 16.30 

 csütörtök 8.00 – 16.30 

 péntek  8.00 – 12.30 

 

KÉRELEM A BÉRLETI JOGVISZONY FOLYTATÁSÁRA 

1./  Alulírott  …………………………………………………………………………………. ….(név) és  

……………………………………………….. ………………………………………(név)  kérem  a 

            Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló:  

……………………………………………… út/utca ……………………………. házszám………… 

feszt/emelet …………………….. ajtó szám alatti …………………… szobás, …………………….. 

komfortfokozatú lakás bérleti jogviszonyának folytatását tekintettel arra, hogy a bérlő 

…………………………………………(név),születési hely, idő……………………………….…….. 

anyja neve:…………………………….. ……… …………… év …………… hónap ………………. 

napján elhunyt. 

 

      2./  Nyilatkozom(unk), hogy a bérlő halálakor a  lakásban az alábbi személyek éltek jogszerűen és 

            életvitelszerűen: 

          Kérelmező I.  

          Név: ………………………………………………………………………………………………………... 

          Születési hely, idő: …………………………………………………………………………......................... 

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

          Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………… 

          Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………………………………... 

          Befogadás kezdete: …………………………………………………………………………………………  

          Bérbeadói hozzájárulással rendelkezem:         igen              nem 

 

          Kérelmező II. 

          Név: ………………………………………………………………………………………………………… 

          Születési hely, idő: …………………………………………………………………………......................... 

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

          Lakóhely: …………………………………………………………………………………………………… 

          Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………………………………... 

          Befogadás kezdete: …………………………………………………………………………………………  

         Bérbeadói hozzájárulással rendelkezem:         igen              nem          
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Egyéb személyek: 

          Név: ………………………………………………………………………………………………………… 

          Születési hely, idő: …………………………………………………………………………......................... 

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

          Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………….... 

          Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………………………………... 

          Befogadás kezdete: …………………………………………………………………………………………  

          Bérbeadói hozzájárulással rendelkezem:         igen              nem 

 

          Név: ………………………………………………………………………………………………………… 

          Születési hely, idő: …………………………………………………………………………......................... 

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

          Lakóhely: ………………………………………………………………………………………………….... 

          Rokoni kapcsolat: …………………………………………………………………………………………... 

          Befogadás kezdete: …………………………………………………………………………………………  

          Bérbeadói hozzájárulással rendelkezem:        igen              nem 

 

       3./ A befogadott személyek – mint a bérleti jog folytatására azonos sorrendben jogosultak - megállapodtak, 

           hogy a bérleti jogot kizárólag 

 

          Név:……………………………………………………………………………………………………….. 

          Születési hely, idő: …………………………………………………………………………..................... 

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

          folytathatja, mint az elhalt bérlő ………………………………………………... (rokoni fok megjelölése) 

          

      4./ A bérleti jog folytatását kérelmező személy(ek) büntetőjogi felelősségük tudatában kijelentik, hogy 

           másik, beköltözhető lakásban tulajdonjoggal, bérleti joggal  illetve ingatlanon fennálló haszonélvezeti 

           joggal     rendelkeznek            nem rendelkeznek. (Kérjük aláhúzni) 

 

        5./ Kijelentik továbbá, hogy a lakást rendeltetésszerűen, lakás célra kívánják használni, Bérbeadó felé   

           helyreállítási követelésük nincs. 

 

        6./ A bérleti jog folytatására jogosult személy(ek) vállalja(k), hogy a lakásban a bérlő halálakor 

             jogszerűen lakó többi  személy(eke)t a lakásba befogadja(k) és a szükséges igazolásokat becsatolja(k) 
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Az ingatlanban lakó eltartottak és egyéb személyek: 

   A  B  C  D E F 

   Név 

(születési név) 

 Születési helye, 

ideje 

(év, hó, nap) 

 Anyja neve 
Rokoni kapcsolat Lakóhely címe Mióta él a 

lakásban 

életvitelszerűen? 

 1.           

 2.           

 3.           

 4.           

 5.           

 

 

1. Kérelmező(k) büntetőjogi felelőssége(ük) tudatában kijelentem(ik), hogy a fenti adatok a 

valóságnak megfelelnek.  

2. Tudomásul veszi(k), hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 

szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti. 

3. Hozzájárul(nak) a kérelemben szereplő adatoknak a bérleti jogviszony folytatásával kapcsolatos eljárás 

során történő felhasználásához. 

4. Tudomásul veszi(k), hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal az adatok valódiságát 

bérleményellenőrzés elvégzésével ellenőrizheti. 

5. Tudomásul veszi(k), hogy az eljárás során bármely határidő elmulasztása esetén a mulasztást csak 

igazolási kérelem benyújtásával igazolhatja(ják), mellyel egyidejűleg pótolni kell az elmulasztott 

cselekményt. Az igazolási kérelmet az elmulasztott határnaptól, akadályoztatás esetén az akadály 

megszűnésétől számított 8 napon belül kell benyújtani. A kérelmemhez mellékelni kell a mulasztást 

igazoló iratot, dokumentumot. 

 

 

Budapest, 20………………………………. 

 

 

……………………………………………… ……………………………………………….………………… 

                kérelmező  aláírása a kérelmező  aláírása 
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TÁJÉKOZTATÓ A CSATOLANDÓ IRATOKRÓL 

 

Az önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának folytatásához az alábbi iratokat kell mellékelni: 

 

 halotti anyakönyvi kivonat (másolat) 

 bérbeadói hozzájárulás a befogadáshoz (másolat). Bérlő a Bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül a 

Lakástörvény 21 § (2) bekezdése alapján az alábbi személyeket befogadhatja: házastársát, gyermekét, 

befogadott gyermekének a gyermekét, valamint szülőjét 

 családi-rokoni kapcsolat igazolása (pl. anyakönyvi kivonat másolata) 

 a bérleti jog kizárólagos folytatására vonatkozó megállapodás két tanú aláírásával hitelesítve (ha van 

ilyen) 

 személyi igazolvány, lakcímkártya (másolat) 

 tartási szerződés esetén a szerződés, a tulajdonosi hozzájárulással együtt 

 vagyonnyilatkozat 

 

 

 

Postacím: 1300 Budapest, Postafiók 102. 

Honlap: www.obuda.hu (igénylőlapok letölthetők, feltételekről tájékoztató olvasható) 
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Vagyonnyilatkozat  

I. A kérelmező személyi adatai 

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

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

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

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

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

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

 

II. A kérelmező és a vele egy családban, háztartásban élők vagyona: 

I. Ingatlanok 

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

város/község ................... út/utca, .................... házszám, …………. emelet,/ajtó, alapterülete: ........... m2, 

hrsz:……………. tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év, a tulajdonos(ok) neve(i): 

………………………………………..……………………………………………………………………………

……... 

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

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó) Haszonélvező: 

…………………………….. 

II. Vagyoni értékű jogok 

Használati jog /lízing, bérleti jogviszony 

Ingatlan esetében: címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... 

m2, a bérleti jogviszony kezdete: ................ év, hrsz:……………. a bérlő(k) 

neve(i):…………………………………………………………………………………... 

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

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a 

szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

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

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

kérelmező 

FONTOS! Használati jog esetén, kérjük, hogy az erről szóló szerződés másolatát csatolni szíveskedjen. 

Megjegyzés: Ha a kérelmező vagy családtagja (háztartásának valamely tagja) bármely vagyontárgyból egynél többel 

rendelkezik, akkor pótlap kitöltése szükséges. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar 

Köztársaság 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. 
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