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Bérleti díj csökkentése iránti 

Kérelem 

a Budapest VI. kerületi önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek és 
ingatlanok bérleti díj fizetési kedvezményéről szóló 171/2020. (VI.12.) Kt. határozat 

alapján 

 

1. Egyéni vállalkozó adatai:  
Neve: ........................................................................................................................................... 

Születési helye és ideje: ..............................................................................................................  
Anyja neve: .................................................................................................................................. 
Bejelentett lakóhelye: .................................................................................................................. 

Bejelentett tartózkodási helye: .................................................................................................... 
Adóazonosító jele: ...................................................................................................................... 
Vállalkozói igazolvány száma:…………………………………………………………………. 

Telefonszáma, elektronikus elérhetősége:……………………………….................................... 
 

 
2. A kérelmező jogi személy adatai:  

Név................................................................................................................................................  

Székhely, lakóhely:……...................…….....………………………………...............................  

Levelezési cím: …........................................................................................................................  

Cégjegyzék száma:........................................................................................................................  

Adószám:……………………………………………………………………………………… 

Képviseli (név, cím):..…………..................………………………………………..................  

Telefonszáma, elektronikus elérhetősége:……………………………….................................... 

 

3. A Budapest VI. kerület …………………………… helyrajzi számú, természetben a 

……………………………………… szám alatti nem lakáscélú helyiség bérlőjeként 
kérelmezem a Budapest VI. kerületi önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek és 
ingatlanok bérleti díj fizetési kedvezményéről szóló 171/2020. (VI.12.) Kt. határozat1  

                                                           
1 Kérjük aláhúzással jelezze (IGEN VAGY NEM), hogy alapítványok, egyéni 
vállalkozók, mikro-, kisvállalkozások esetében a 3a. vagy a 3b. pont szerinti, illetve 
középvállalkozások esetén a 4a. vagy 4b. pont szerinti kedvezményt kívánja igénybe 
venni! A kedvezményekkel csökkentett bérleti díj nem lehet kevesebb a helyiség után 
fizetendő közös költség összegénél, azon helyiségek esetében, amelyeknél közös költség 
fizetési kötelezettsége van az önkormányzatnak a társasház felé. A kérelem beadásának 
határideje 2020. július 20. napja, a határnap jogvesztő hatályú! A kérelmeket a 
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt- nél személyesen vagy postai úton lehet leadni. 
Jogi személyek esetében a kérelemhez az aláírási címpéldányt is kérjük csatolni.  
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3a.) II. pontja alapján az alapítványok, egyéni vállalkozók, mikro-, kisvállalkozások által 
bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek és ingatlanok után a 2020. április 1. 

és 2020. június 30. közötti időszakban esedékes bérleti díjakra – ide nem értve a járulékos 
költségeket – a 25%-os kedvezményt.  

IGEN     NEM 

 

VAGY 

3b.) II. pontja alapján az alapítványok, egyéni vállalkozók, mikro-, kisvállalkozások által 

bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek és ingatlanok után a 2020. április 1. 
és 2020. június 30. közötti időszakban esedékes bérleti díjakra – ide nem értve a járulékos 
költségeket – a …… %-os kedvezményt. 

 Nyilatkozat a kérelem indokolásáról: 

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

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

…………………………………… 

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges alábbi igazolásokat mellékelem a kérelmemhez 

(pl. bevételi nyilvántartás, pénztárkönyv másolata, az online pénztárgépjeinek 
naplófájljaival):…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
……………. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatomban foglaltak 
megfelelnek a valóságnak.  

IGEN     NEM 

 

 

4a.) III. pontja alapján a középvállalkozások által bérelt önkormányzati tulajdonú nem 

lakáscélú helyiségek és ingatlanok után a 2020. április 1. és 2020. június 30. közötti 
időszakban esedékes bérleti díjakra – ide nem értve a járulékos költségeket – a 25%-os 

kedvezményt.  

IGEN     NEM 

 

VAGY 
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4b.) III. pontja alapján az alapítványok, egyéni vállalkozók, mikro-, kisvállalkozások által 
bérelt önkormányzati tulajdonú nem lakáscélú helyiségek és ingatlanok után a 2020. április 1. 

és 2020. június 30. közötti időszakban esedékes bérleti díjakra – ide nem értve a járulékos 
költségeket – a …… %-os kedvezményt. 

 Nyilatkozat a kérelem indokolásáról: 

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

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

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

A kedvezmény igénybevételéhez szükséges alábbi igazolásokat mellékelem a kérelmemhez 
(pl. bevételi nyilvántartás, pénztárkönyv másolata, az online pénztárgépjeinek 

naplófájljaival):…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

……………. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozatomban foglaltak 

megfelelnek a valóságnak.  

IGEN     NEM 

 

 

Budapest, 2020. ……….. 

 

        …………………………………… 

          Bérlő 

 


