
 
 

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI LAKÁS SZERZŐDÉS 
HOSSZABBÍTÁSÁHOZ 

 
 

 

1. A bérlő és családjára vonatkozó adatok:  
 

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

................................................. szül. hely, .....................év ...................hó......................nap,  

anyja neve:  ............................................................................................................................  

Állandó lakcíme: ..................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: ................................................................................................................ 

A bérlő házastársának/élettársának neve: ............................................................................ 

 ....................................................szül. hely, ..............év ...........………………hó................nap,   

anyja neve: ..........................................................................……………………………………………... 

Állandó lakcíme: .................................................................................................................... 

Tartózkodási helye: ............................................................................................................... 

 
Egyéb kereső családtagokra vonatkozó adatok:  
 

Név: Szül. hely, év, hó, nap Foglalkozás: Rokoni kapcsolat 

    

    

 
Eltartott (nem kereső) családtagokra vonatkozó adatok: 
 

Név:  Szül. hely, év, hó, nap Rokoni kapcsolat: 

   

   

   

   

   

 
 
 



2. A bérlakás pontos címe 
 

alapterülete: ........................................................................................................ ….. 

komfortfokozata: ................................................................................................. ….. 

szobáinak száma: ................................................................................................. ….. 

havi alaplakbére: ................................................................................................. ….. 

A lakásbérleti jogviszony kezdete: .............................................................................. ….. 

Van-e lakbértartozása, ha igen, annak összege:…………………………………………………..……… 

Van-e közüzemi díj tartozása, ha igen, annak összege:……………………………………………….. 

 
3.  Igénylő és családja egészségügyi viszonyai:  

Van-e a családban tartós egészségkárosodásban szenvedő személy: …………………………. 

Név: .............................................................. Szül. ......................................................... 

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

 

4. A bérlő és a vele közös háztartásban élő személyek jövedelmi és vagyoni viszonyai: 
 

bérlő havi jövedelme főállásból: ..………………………………… Ft 

egyéb jövedelme: .…………………………………. Ft 

bérlő házastársa, élettársa havi jövedelme főállásból: .…………………………………. Ft 

egyéb jövedelme: ………………………………….... Ft 

Egyéb kereső családtagok jövedelme: 

név: .......................................................   ........................................ Ft 

név: .......................................................   ........................................ Ft 

név: .......................................................   ........................................ Ft 

 Összesen: ....................................... Ft 

 Az 1 főre jutó átlag jövedelem ....................................... Ft 

 

5. Vagyoni viszonyok:  

Családi ház, házrész: .............. db, lakás ............ db, üdülő, nyaraló, hétvégi ház ..........db,  

építési telek, üdülőtelek ............... db ..............…. m2, szőlő, kert, gyümölcsös ...   ........m2  

Az ingatlan címe: ................................................................................................................. 

Az ingatlan haszonélvezettel terhelt-e: ………………………………..………………………………………… 



Személygépkocsi ...............db, típusa ........................……rendszáma.................................. 

Becsült forgalmi értéke …………………………………Ft 

 
6. A szerződés hosszabbítás oka: 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A kérelem aláírásával vállalom, hogy szerződéshosszabbítás esetén a bérleti szerződés 
módosításának aláírásával egyidejűleg 1 havi lakbérnek megfelelő kauciót befizetek. 

 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. A kérelemben szereplő adatoknak az információs rendszerben történő 
felhasználásához és a közüzemi díjakról tájékoztatás kéréséhez hozzájárulok.  

 

 
Kisbér, ………… év …………………………. hó  …………. nap. 
 
 
 
 
 
 
  ............................................   ..................................................  
 igénylő aláírása házastárs/élettárs aláírása  
 
Telefon: ………………………………………. 


