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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 ISMÉTELT BIZTOSÍTÁSÁHOZ 
Határozott idejű szerződés lejártakor 

 
Alulírott bérlő(k) kérem(ik) a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában levő 

irsz:……… Budapest, ………………………………………………utca………….házszám……….emelet……...ajtó alatti, 

általam bérelt ingatlan bérleti jogviszonyának ismételt biztosítását. 

I. Adatok 

 

Bérlő neve:……………………………………………………………………………………………………………….. 

Születéskori neve:  ........................................................................................................................................................  

Születetési hely:……………………………………...év:……………..hó:………...…..nap:…. .....................................  

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

Lakóhely: (………………ir.sz.)  ..................................................................................................................................  

 Bejelentkezés ideje:  ................................................................................................................................................  

Bejelentett tartózkodási hely:  .......................................................................................................................................  

 Bejelentkezés ideje:  ................................................................................................................................................  

Életvitelszerű tartózkodási hely: ...................................................................................................................................  

Életvitelszerű tartózkodás kezdete: ……………………év………………………..hó……………………………………nap 

Postacím: …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Családi állapot: □ egyedülálló 

 □ házastársával/élettársával él együtt
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Telefonszám (kitöltése nem kötelező): ..........................................................................................................................  

Bérlő neve:  ..................................................................................................................................................................  

Születéskori neve:  ........................................................................................................................................................  

Születetési hely:……………………………………...év:……………..hó:………...…..nap:…. .....................................  

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

Lakóhely: (………………ir.sz.)  ..................................................................................................................................  

 Bejelentkezés ideje:  ................................................................................................................................................  

Bejelentett tartózkodási hely:  .......................................................................................................................................  

 Bejelentkezés ideje:  ................................................................................................................................................  

Életvitelszerű tartózkodási hely: ...................................................................................................................................  

Postacím:  .....................................................................................................................................................................  

Családi állapot: □ egyedülálló 

 □ házastársával/élettársával él együtt
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1 Kérjük X-el jelölni 
2 Kérjük X-el jelölni 
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Telefonszám (kitöltése nem kötelező): ..........................................................................................................................  

Jelenlegi szerződés kezdete:  …………………………………      szerződés száma: …………………………………….. 

Jelenlegi szerződés lejárata:  ……………………………… 

 

A bérlő háztartásában bejelentett, valamint ott élők személyi adatai 

   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.           

 
 
A lakásba bejelentett, de máshol tartózkodó személy(ek) neve, pontos tartózkodási helye: 

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

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

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

 

II. Nyilatkozatok 

1.Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.  

2. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a 

megfelelő rész aláhúzandó). 

3.Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a bérleti jogviszony ismételt biztosításával kapcsolatos eljárás során 

történő felhasználásához. 

4.Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a hivatal az adatok valódiságát környezettanulmány 

elvégzésével ellenőrizheti. 

5. Bérlő nyilatkozik arról, hogy a kérelmét az adatvédelmi tájékoztató megismerését követően és azt elfogadva 

nyújtotta be. 
 

Budapest, 20………………………………. 
 

 

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

      bérlő aláírása                                                                                               bérlő aláírása 
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Vagyonnyilatkozat  

 

            (bérlő) 
A bérlő személyi adatai 

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

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

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

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

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

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

II. A bérlő vagyona: 

Ingatlanok 

Lakóingatlan: címe: ............................ város/község ................... út/utca, .................... házszám, …………. emelet,/ajtó, 

alapterülete: ........... m
2
, hrsz:……………. tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év, a 

tulajdonos(ok) neve(i): 

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

A nyilatkozó tulajdoni hányadának becsült forgalmi értéke: .......................................... Ft 

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

 

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

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

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

 

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

bérlő 

 

FONTOS!   

1.Ha a vagyontárgyból a nyilatkozó egynél többel rendelkezik, akkor pótlap kitöltése szükséges. 

2.A vagyonnyilatkozatot minden bérlőnek, továbbá a bérleményben élő bérlővel egy háztartásban élő személyeknek külön-

külön ki kell tölteni! 
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Vagyonnyilatkozat  

     (bérleményben élő bérlővel egy háztartásban élő személy) 

 

 
A bérleményben élő bérlővel egy háztartásban élő személy adatai: 

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

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

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

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

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

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

A bérleményben élő bérlővel egy háztartásban élő személy vagyona: 

 

Ingatlanok 

 

Lakóingatlan: címe: ............................ város/község ................... út/utca, .................... házszám, …………. emelet,/ajtó, 

alapterülete: ........... m
2
, hrsz:……………. tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év, a 

tulajdonos(ok) neve(i): 

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

A nyilatkozó tulajdoni hányadának becsült forgalmi értéke: .......................................... Ft 

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

 

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

eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. 

 

 

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

 

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

                                                                                       bérleményben élő bérlővel egy háztartásban élő személy 

FONTOS!   

1.Ha a vagyontárgyból a nyilatkozó egynél többel rendelkezik, akkor pótlap kitöltése szükséges. 

2. A bérleményben élő bérlővel egy háztartásban élő kiskorú vagyonáról törvényes képviselője teszi meg a 

nyilatkozatot. 

3.A vagyonnyilatkozatot minden bérlőnek, továbbá a bérleményben élő bérlővel egy háztartásban élő személyeknek külön-

külön ki kell tölteni! 
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TÁJÉKOZTATÓ A CSATOLANDÓ IRATOKRÓL 

 

Az önkormányzati lakás bérleti jogviszonyának ismételt biztosításához az alábbi iratokat kell 

mellékelni: 

 

1. A hatályos bérleti szerződés 

2. Az érintett ingatlanhoz kapcsolódó minden közüzemi szolgáltatótól 30 napnál nem régebbi, a 

tartozásmentességet hitelt érdemlően bizonyító igazolás. 

3. Vagyonnyilatkozat 

4. Budapest Főváros Kormányhivatala Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály által 

kiállított ingatlantulajdon fennállásáról szóló hatósági bizonyítvány 
 

 
AZ ÜGYFÉLADATOK FELVÉTELÉRE SZOLGÁLÓ NYOMTATVÁNYOK TÁJÉKOZTATÓJA 

 
Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint adatkezelő, aki az adatkezelési 

tevékenységet a Szociális Szolgáltató Főosztályon keresztül végzi, felhívja szíves figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során 

felvételre kerülő személyes adatokat a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 

Képviselőtestületének 9/2015. (II.16) Önkormányzati rendelete 113. §-ában foglaltak szerint kezeli. 
 

Az elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím) minden esetben önkéntesen megadandó adatok. 

 
Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -  a jogszabályban 

elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein: 

Varga Rita T: 437-8543 e-mail: postabonto@obuda.hu 
 

adatkezelő: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, aki az adatkezelési 

tevékenységet a Szociális Szolgáltató Főosztályon keresztül végzi 

 
adatkezelés célja: a lakások bérbeadásával kapcsolatos kérelmek elbírálásához szükséges mértékű adatkezelés a kérelmezők, 

pályázók, és velük együtt költöző vagy a bérleményben együtt élő személyek esetében a 9/2015. (II.16) Önkormányzati rendelet 

113. §-ában foglaltakkal összhangban. 
 

adatkezelés jogalapja: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. 

évi LXXVIII. Törvény 3. § valamint a 9/2015. (II.16) Önkormányzati rendelet 113. §. 
kezelt adatok köre: a fenti formanyomtatványon megadott adatok 

 

adattárolás határideje: adatokat elutasító döntés esetén a kérelem vagy a pályázat elbírálásáról szóló jogerős döntésig, pozitív 

döntés esetén a bérleti jogviszony megszűnéséig kezeli. 
 

adattárolás módja: papír alapon 

 

Postacím: 1300 Budapest, Postafiók 102. 

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

 

 

mailto:postabonto@obuda.hu

