
1 
 

7. melléklet a 36/2010. (XII.01.) rendelethez 
 

 

K É R E L E M  
 

NEM ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ LAKÁSBAN LAKÓK BÉRLETI 
DÍJÁNAK TÁMOGATÁSÁHOZ 

 

I.  
Kérelmező személyes adatai 

 
Neve: ………………………………………………………………………………………….. 

Leánykori neve: …………………………………………………....................................... 

Szül. helye, ideje: ……………………………………………………………….................. 

Anyja neve: …………………………………………………………................................... 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………….... 

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………… 

Telefonszám:………………………………………………………………………………… 

 
Kérelmező és vele közös háztartásban élők adatai: 
 

Név Rokoni kapcsolat Születési év, hónap, 
nap 

Havi nettó 
jövedelem 

 Kérelmező 
 

 ---------------------------     

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

  
 

      

 
 

   

 
 

   

 
 
A kérelmező által bérelt lakás: 
 

nagysága (m2): ……………………………………………………………………………….. 
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havi bérleti díja (Ft-ban): ……………………………………………………………….……. 

II. 

Bérbeadó adatai, nyilatkozata 

 

Bérbeadó neve: ……………………………………………………………………………. 

Lakóhelye: ………………………………………………………………………………….... 

Tartózkodási helye: ………………………………………………………………………… 

Bankszámlaszám (akkor kell megadni, ha a folyósítást bankszámlára kéri): 

........................................................................................................................................ 

A folyószámlát vezető pénzintézet neve: .................................................................. 

Telefonszám:………………………………………………………………………………… 

 
A bérbeadó tudomásul veszi, hogy a bérleti díj támogatás alapjául szolgáló 
lényeges körülmények megváltozását - különösen a bérleti jogviszony 
megszűnését – köteles a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül a 
Lakásirodára (Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3. szám) bejelenteni. 
 
 
Szombathely,………………………………… 
 

......................................... 
bérbeadó aláírása 

 

III.  

AZ EGYÜTTKÖLTÖZŐK VAGYONI ADATAI 

(amennyiben az együttköltözők nem rendelkeznek vagyonnal, a 
vagyonnyilatkozatot át kell húzni!) 

Ingatlanok 

1.Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon címe: ......................................város/község 

................................................. út/utca .......... hsz., alapterülete: .............. m2,  

tulajdoni hányad: ............................. a szerzés ideje: ................................ év.  

Forgalmi érték: :................................... Ft. 
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2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon címe: ..........................................................  

város/község ................................................. út/utca ......... hsz., alapterülete: 

........... m2, tulajdoni hányad:............................., a szerzés ideje: 

....................................... év.  

Forgalmi érték: .................................Ft. 
 

3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon megnevezése 
(zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):  

...................................................................................................................................
címe:.......................................................város/község..................................út/utca 

............. hsz., alapterülete: ...................... m2, tulajdoni hányad ......................, a 
szerzés ideje: .............. év. 

 

Forgalmi érték: .................. ………….Ft.  

 

 

4. Termőföldtulajdon megnevezése:……................................................  

címe:…….......................................város/község….......................................... út/utca 

.......... hsz., alapterülete: ............ m2, tulajdoni hányad ............., a szerzés ideje: 

............. év.  

 

Forgalmi érték: ............................. Ft. 
 
 

Szombathely,………………………………… 
 

......................................... 
kérelmező aláírása 

IV.  
TÁJÉKOZTATÓ 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata az arra jogosultak számára vissza 
nem térítendő bérleti díj támogatást nyújt, a költségvetésben meghatározott 
összeghatárig. A jogosultság feltétele, hogy a kérelmező: 
 

a)  nem önkormányzati tulajdonban lévő lakásban bérlőként lakik és 
érvényes, írásbeli bérleti szerződéssel rendelkezik, 

b)       a havi bérleti díj nem haladja meg az 1.000,- Ft/m
2
/hónap összeget,  

 
c)  a lakásban együtt élők kérelem benyújtását megelőző hónapban elért 

egy főre jutó havi jövedelme eléri a nyugdíjminimum 80%-át, és  
ca) egy fős háztartás esetén   450%-át; 
cb)  két fős háztartás esetén   340%-át; 
cc) három fős háztartás esetén  300%-át; 
cd)  négy fős háztartás esetén   274%-át; 
ce) öt és több fős háztartás esetén  244%-át nem haladja meg. 



4 
 

 
d)  a lakásban együtt élő személyek egyike sem rendelkezik vagyonnal. 

 
A bérleti díj támogatás mértéke 

 
A támogatás: 
- egy-kettő személy esetén  55 m2 alapterületig, 
- három személy esetén   60 m2 alapterületig, 
- négy személy esetén   70 m2 alapterületig, 
- öt személy esetén    80 m2 alapterületig, 
- hat személy esetén   90 m2 alapterületig 
terjedhet. 
 
Minden további vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy esetén az 
alapterületet 10 m-rel növelni kell. A bérleti díj támogatás mértéke havonta a 20.000,- 
Ft-ot nem haladhatja meg. Bérleti díj támogatásra egy lakásban egy személy 
jogosult. 
 

Fontos! 
A kérelemhez csatolni kell: 

 
- kereseti igazolást  
- bérleti szerződést 

 
 


