1. melléklet a 32/2018. (XII. 13.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
az Önkormányzati tulajdonú nyugdíjasházi bérlakások bérbeadásához
1.) Kérelmet benyújtó adatai:
Kérelmező 1.
Név:………………………………………………………………………………………………
Születési név: ……………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………….......................................................................
Anyja neve:………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:……………………………………………………………………………………
Jelenlegi lakcíme:……………………………………………………………………………….
Értesítési címe:…………………………………………………………………………………..
Nyugellátást megállapító határozat dátuma és száma:……………………………………….....
Kérelmező 2.
Név:………………………………………………………………………………………………
Születési név: ……………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: …………………………….......................................................................
Anyja neve:………………………………………………………………………………………
Telefonszáma:……………………………………………………………………………………
Jelenlegi lakcíme:……………………………………………………………………………….
Értesítési címe:…………………………………………………………………………………..
Nyugellátást megállapító határozat dátuma és száma:……………………………………….....
Több kérelmező esetén a kérelmezők kérelmüket
házastársként,
nem házastársként
nyújtják be. (Megfelelő rész aláhúzandó!)

2.) A kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyai:
Kérelmező 1.
Kérelmező jövedelme, miből származik (megfelelő rész kitöltendő):
a.) Nyugdíjellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból származó
jövedelem: ………………………Ft
b.) Egyéb jövedelem (Önkormányzat, és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
…………...................Ft
c.) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: ……………………….Ft
d.) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: ……………………Ft
e.) Egyéb rendszeres havi nettó bevétel: ……………………Ft
d.) Egyéb jövedelem:
Összes nettó havi jövedelem: ……………………………………..Ft
f.) Eltartási, életjáradéki, örökösödési szerződéssel (Megfelelő rész aláhúzandó!):
- rendelkezik
- nem rendelkezik

Kérelmező 2.
Kérelmező jövedelme, miből származik (megfelelő rész kitöltendő):
a.) Nyugdíjellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásból származó
jövedelem: ………………………Ft
b.) Egyéb jövedelem (Önkormányzat, és munkaügyi szervek által folyósított ellátások:
…………...................Ft
c.) Alkalmi munkavégzésből származó jövedelem: ……………………….Ft
d.) Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem: ……………………Ft
e.) Egyéb rendszeres havi nettó bevétel: ……………………Ft
d.) Egyéb jövedelem:
Összes nettó havi jövedelem: ……………………………………..Ft
f.) Eltartási, életjáradéki, örökösödési szerződéssel (Megfelelő rész aláhúzandó!):
- rendelkezik
- nem rendelkezik

3.) Vállalt ellenszolgáltatás:
a) bekerülési térítési díj megfizetését
vállalom, amelynek összege:
b) Budapest Főváros XV. kerületi
Önkormányzat tulajdonában álló
bérlakást leadom, melynek címe:
c) Budapest Főváros Önkormányzata
tulajdonában álló lakás bérlőkijelölési
jogának biztosítása, melynek címe:
4.) A kérelmező a kérelemhez köteles mellékelni a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság által kiállított, a
tárgyévi nyugdíjellátásra vonatkozó igazolás, illetve az egyéb bevételeiről szóló igazolások másolatát.
5.) A kérelmező az egészségügyi állapotára vonatkozóan köteles a kérelemhez orvosi igazolást
mellékelni (önmagát ellátni képes).
A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a
személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete
(GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (Infotv.). Kijelentem, hogy az általam fentiekben megadott személyes adataim a
valóságnak megfelelnek, valamint a jelen dokumentumban foglalt célú és az alkalmazandó
jogszabályok által meghatározott időtartamú adatkezeléshez önkéntesen, minden külső befolyás nélkül
járulok hozzá. A kérelem kitöltésével hozzájárulok ahhoz, hogy adataimat a Polgármesteri Hivatal, a
döntésben résztvevő Bizottság és az önkormányzati Ingatlankezelő a kérelmem elbírálásához és a
szerződéskötéshez kapcsolódóan felhasználja, és nyilvántartsa.
Budapest, 20……………………………

……………………………………….
Kérelmező 1.

…………………………………….
Kérelmező 2.

A Kérelmezőnek, mint a személyes adatok kezelésében érintett személynek joga van:
a) kérelmezni az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
b) személyes adatainak kiegészítését, helyesbítését, törlését vagy korlátozását, zárolását,
c) jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén az adathordozhatósághoz,
d) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen,
e) felvilágosítást kérni a személyes adatok feldolgozására vonatkozóan a jogszabályi kereteken belül,
f) az adatkezelési hozzájárulást bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a
hozzájárulás visszavonása előtti – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét,
g) a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu).

