
2. számú pótlap 

VAGYONNYILATKOZAT 

A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ ÜRES LAKÁSOK  

SZOCIÁLIS ALAPON TÖRTÉNŐ BÉRBEVÉTELÉRE IRÁNYULÓ, 2021. MÁRCIUSÁBAN INDULÓ PÁLYÁZATHOZ 

A. A NYILATKOZÓRA VONATKOZÓ ADATOK 

Név:   

Születési hely, idő:   

Anyja neve:   

B. Ingatlanok 

a. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon: 

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. 

alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:................................................................. Ft 

Haszonélvezeti joggal terhelt: igen/nem (a megfelelő aláhúzandó) 

b. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon: 

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. 

alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:................................................................. Ft 

c. 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 

Becsült forgalmi érték:................................................................. Ft 

 

d. Termőföldtulajdon: 

Megnevezése: ……………………………………………………....................................... 

Címe:.........................................város/község ..................................................út/utca.................... hsz. 

alapterülete: ........... m2 

Tulajdoni hányad: .......................... a szerzés ideje: ................ év 

Becsült forgalmi érték:................................................................. Ft 
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B. Egyéb vagyontárgyak 

Gépjármű:  

a) személygépkocsi: ………......................................... típus ................................. rendszám 

a szerzés ideje: .......................................................... 

Becsült forgalmi érték: ............................................ Ft 

b) tehergépjármű, autóbusz: ................................. típus …………….................. rendszám 

a szerzés ideje: .......................................................... 

Becsült forgalmi érték: ............................................ Ft 

c) egyéb gépjármű*:………......................................... típus ................................. rendszám 

a szerzés ideje: .......................................................... 

Becsült forgalmi érték: ............................................ Ft 

Egymillió Forint értéket meghaladó ingóság (például: festmény, antik bútor, stb.) : 

ingóság megnevezése:…………………………………………..; értéke:…………………………………………… Ft 

ingóság megnevezése:…………………………………………..; értéke:…………………………………………… Ft 

Ha a nyilatkozó bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a fent fel nem tüntetett 

vagyontárgyat kérjük az alábbiakban megjelölni: 

 

 

 

 

 ____________________________________ 

 A nyilatkozó személy aláírása 

Tanú 1.  Tanú 2 

Név: _______________________________________   Név: ____________________________________                                            

Személyi ig. szám: ________________________  Személyi ig. szám: _____________________ 

Lakcím: ___________________________________  Lakcím: ________________________________  

Aláírás:____________________________________ Aláírás:_________________________________                       

        

*A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. pont b) 

pontja alapján a gépjármű olyan jármű, amelyet beépített erőgép hajt. A mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, a 

segédmotoros kerékpár és a villamos azonban nem minősül gépjárműnek. 


