Budapest Főváros XI. Kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal
PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI IGAZGATÓSÁG
LAKÁSGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY
1113 Budapest, Bocskai út 39-41.

L02

VAGYONNYILATKOZAT
Alulírott (név:) ……………………………….…… születési hely, idő: ………………………
anyja neve: ………………………………….…… telefonszám: ……………………………. e-mail:
……………………………………

cím: ……………………………………………… szám alatti

lakás bérlője/bérlőtársa/lakója/tulajdonosa büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti
lakásban a következő személyek élnek életvitelszerűen:
Név/születési név:

Rokonsági fok:
(pl.: szülő, nagyszülő,
gyermek, unoka; élettárs)

Anyja neve:

Születési hely, idő:

A LAKÁSBAN LAKÓK VAGYONI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
(A válasz megadásához kérjük, tegyen X jelet a megfelelő négyzetbe!)
1) A velem és velem együtt költöző/lakó közeli hozzátartozóim – a fentiekben részletezett személyek – :

tulajdonában nincs másik beköltözhető lakás;
haszonélvezetében nincs másik beköltözhető lakás;
bérletében nincs másik beköltözhető lakás;
tulajdonában van másik beköltözhető lakás, melynek címe, helyrajzi száma:
…………………………………………………………….;

haszonélvezetében van másik beköltözhető lakás; melynek címe, helyrajzi száma:
…………………………………………………………….;

bérletében nincs van beköltözhető lakás; melynek címe, helyrajzi száma:
…………………………………………………………….
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2) A velem és velem együtt költöző/lakó közeli hozzátartozóim – a fentiekben részletezett személyek – :

nem rendelkezünk olyan ingatlan és ingó vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke
meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszázszorosát: 2017ben 8.550.000.- Ft-ot;

rendelkezünk olyan ingatlan és ingó vagyonnal, amelynek együttes forgalmi értéke meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének háromszázszorosát: 2017-ben
8.550.000.- Ft-ot.
Az ingatlan
-

megnevezése: ………………………………………………………………….

-

tulajdonosa: ……………………………………………………………………

-

címe, helyrajzi száma: …………………………………………………………

-

forgalmi értéke: …………………………………………………………………

A LAKÁSBAN LAKÓK JÖVEDELMI HELYZETÉNEK BEMUTATÁSA
Az igénylő/bérlő/tulajdonos és a vele együtt költöző közeli hozzátartozóim – a fentiekben részletezett
személyek – előző évi nettó átlagjövedelmének megállapításához alábbi igazolásokat mellékelem:
(minden személyre vonatkozóan!)

 12 havi nettó keresetre vonatkozó jövedelemigazolás;
 - ennek hiányában, pl. alkalmi munka esetén büntetőjogi nyilatkozat vagy álláske-

resési járadék, időskorúak járadéka, aktív korúak ellátása, ápolási díj megállapító határozata;

 Nyugdíjfolyósító Igazgatóság éves igazolása (zöld színű) (nyugdíj, rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás, árvaellátás);

 Családi pótlék igazolása (határozat, postai szelvény, banki folyószámla);
Gyermektartás igazolása (határozat, postai szelvény, banki folyószámla);
Garzonházi lakás esetén: a benyújtást megelőző 60 hónapra vonatkozó igazolás a
lakás előtakarékossági fizetési kötelezettség teljesítéséről

egyéb: ………………………………………………………….
Jelen benyújtott nyilatkozat a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló, 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény), valamint az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselőtestülete 34/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendelete értelmében készült.
Dátum: ………………………………….
………………………………………
aláírás
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