NYILATKOZAT
I. Személyi adatok a lakbér megállításához

1. A bérlő személyére vonatkozó adatok:
KÖTELEZŐ KITÖLTENI
Neve:

Születési neve

Anyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Születési
adatok

hely

év

hó

nap

Lakóhely:
Tartózkodási hely:

AZ ALÁBBI ADATOKAT NEM KÖTELEZŐ MEGADNI
Mobil:

Telefonszám
E-mail cím:

2. A bérlő családi állapota:

(Kötelező kitölteni!)

egyedülálló

házastársával/élettársával él együtt

3.A házastárs/élettárs személyi adatai:
KÖTELEZŐ KITÖLTENI
Neve:

Születési neve:

Anyja neve:

Személyi igazolvány száma:

Születési adatok
hely

év

hó

nap

Lakóhely:
Tartózkodási hely:

AZ ALÁBBI ADATOKAT NEM KÖTELEZŐ MEGADNI
Telefonszám

Mobil:

E-mail cím:

4. A bérlővel együtt élő hozzátartozók száma összesen ____ fő
Név

Születési hely, év, hó, nap

(Kötelező kitölteni)

A lakásban tartózkodás jogcíme

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk
megadott fenti adatok helyesek, valósak.
.......................................
A bérlő aláírása

...........................................................................................
A házastárs/élettárs/nagykorú együttlakók aláírása

II. Jövedelmi adatok a lakbér megállapításához

5. A bérlő, valamint a házastársának/élettársának, és a vele egy bérleményben élő hozzátartozó(k) jövedelme:
3 havi átlag nettó jövedelem forintban KÖTELEZŐ KITÖLTENI!
A jövedelem típusa

Bérlő

Házastárs
(élettárs)

Együttélő hozzátartozók

1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból származó
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
3. Alkalmi munkavégzésből származó
4. Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
5. Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres ellátás
6. Önkormányzat, és munkaügyi szervek
által folyósítótt ellátások
7. Egyéb jövedelem (pl. gyermektartás díj,
ingatlan bérbeadásból származó
jövedelem, tiszteletdíj)
8. Összes jövedelem

Kérjük, hogy a fenti táblázatban közölt adatokat, a szükséges ( 3 hónapnál nem régebbi) eredeti igazolásokkal (munkahelyi, NAV – Nemzeti Adó- és
Vámhivatal – nyugdíjszelvény, stb.) alátámasztani szíveskedjenek!
A bérlő rendelkezik-e más beköltözhető ingatlan tulajdonjogával? □ igen □ nem

haszonélvezeti jogával? □ igen □ nem

bérleti jogával? □ igen □ nem

Budapest. 2017 év_____________ hó_____ nap

Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az általunk megadott fenti adatok helyesek, valósak.

..........................................
A bérlő aláírása

.............................................................................................
A házastárs/élettárs/nagykorú együttlakók aláírása

