
 

B É R B E V É T E L I   A J Á N L A T 

 

 

I. Az ajánlattevő: 

Családi és utóneve  

Születési neve  

Születési helye és ideje  

Anyja születési neve  

Lakóhelye  

Bejelentkezés időpontja  

Tartózkodási helye  

Állampolgársága  

Családi állapota  

Lakhatás jogcíme 

családtag/albérlő/szívességi 

lakáshasználó/egyéb 

 

 

 

II. Az ajánlattevő: 

Családi és utóneve  

Születési neve  

Születési helye és ideje  

Anyja születési neve  

Lakóhelye  

Bejelentkezés időpontja  

Tartózkodási helye  

Állampolgársága  

Családi állapota  

Lakhatás jogcíme 

családtag/albérlő/szívességi 

lakáshasználó/egyéb 

 

 

 

 

 



III. Az ajánlattevővel együtt élő közeli hozzátartozók: 

1.) 

Családi és utóneve  

Születési neve  

Születési helye és ideje  

Anyja születési neve  

Rokonsági foka  

2.) 

Családi és utóneve  

Születési neve  

Születési helye és ideje  

Anyja születési neve  

Rokonsági foka  

3.) 

Családi és utóneve  

Születési neve  

Születési helye és ideje  

Anyja születési neve  

Rokonsági foka  

4.) 

Családi és utóneve  

Születési neve  

Születési helye és ideje  

Anyja születési neve  

Rokonsági foka  

 

 

 

 

 



 

5.) 

Családi és utóneve  

Születési neve  

Születési helye és ideje  

Anyja születési neve  

Rokonsági foka  

 

NYILATKOZAT 

1) Az ajánlattevő kijelenti, hogy  

 a)  Pápa városban él életvitelszerűen és lakóhellyel rendelkezik, 

 b)  a bérbevételi ajánlaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, 

 c)  vagyona nincs, 

 d) korábban nem volt olyan lakása, melyet az önkormányzat javára pénzbeli térítés 

ellenében leadott,  

 e)  nem volt bérlője olyan önkormányzati bérlakásnak, amelynek bérleti szerződését 

neki felróható okból felmondással szüntették meg, 

 f)  önkormányzati bérlakásba önkényesen nem költözött be. 

 

2)  Ajánlattevő köteles a lakcímében, jövedelmi viszonyaiban, családi körülményeiben a 

vagyonában bekövetkezett változásokat 30 napon belül bejelenteni a bérbeadónak. 

 

Az ajánlattevő tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozatban nem a valóságnak megfelelő adatokat 

közöl, valós adatot elhallgat, vagy a 2) pontban meghatározott változásokat 30 napon belül nem 

jelenti be, úgy a szociálisan rászoruló ajánlattevők nyilvántartásából a bérbeadó törli. 

Pápa, ..........................................  

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

                   ajánlattevő aláírása                                        ajánlattevő aláírása 

Tájékoztató 

 

 

A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell az ajánlattevő és családtagjainak  

- az ajánlat benyújtását megelőző hónapra vonatkozó jövedelemigazolásait, 

- súlyos fogyatékosságát igazoló döntést, 

- a munkaképesség csökkenését megállapító orvosi szakvéleményt, 

- albérleti szerződését. 

 

Vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi értéke 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének harmincszorosát, vagy együttes forgalmi értéke 

az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja. 

 Nem minősül vagyonnak a forgalomképtelen ingatlan, a haszonélvezeti joggal terhelt és haszonélvező 

által lakott, vagy hasznosított ingatlan és a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű; 


