
1. melléklet a 18/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelethez 
 

KÉRELEM 
FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS ÉS MÉRSÉKLÉS IRÁNT  

 

1/A. BÉRLŐ ADATAI (Gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó szervezet) : 
 

Cég (teljes) név: Cég képviselője: 
 

Cég (rövid) név: Születési hely, idő: 
 
                            Adószám:                                                                                                              Anyja neve: 
 
                Cégjegyzékszám:                                                                                                              Telefonszám: 
 

    Bankszámlaszám: E-mail cím: 
 

                 Cég székhelye: 
 

1/B. BÉRLŐ ADATAI (Magánszemély, egyéni vállalkozás) : 
 

        Név:                                                                                          Vállalkozási adószám : 
 
        Születési hely, idő:                           Telefonszám: 
 
                        Anyja neve:                                                                                                                  E-mail cím: 
 
                   Szem. ig. szám:                                                                                                                   Munkahely: 
 
                        Foglalkozás:  
 

                             Lakcím: 
 
 

2. A KÉRELEM TÁRGYA*: 

A kérelem tárgya:  
 

   
a) bérleti díj meghatározott feltétel bekövetkeztéig történő teljes elengedése,   

b) a bérleti díj határozott időtartamra történő mérséklése,  

c) az esedékes bérleti díj vagy annak egy részére fizetési könnyítés (részletfizetés vagy fizetési halasztás)    

                   engedélyezése.   
   

bérleti díj havi összege: 
 
* a megfelelőt kérjük bekarikázni  
 

3.  BANKSZÁMLA ÉS AZOK EGYENLEGEI: 
 

1. 2. 3. 
 

Számlavezető neve:  
 
Bankszámla száma: 
 
 Utolsó egyenleg kelte:  
 
Utolsó egyenleg összeg: 



 
4. A KÉRELEM BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INFORMÁCIÓK: 

 
Fizetési nehézség keletkezésének okai, a tartozás felhalmozódásának elkerülése, illetve a fizetőképesség helyreállításának érdekében 
tett intézkedések, (pl.: követelés behajtás érdekében tett intézkedések, esetleges kárigény érvényesítése érdekében tett intézkedések, 
stb.) 

 

 
 

 
Tájékoztatás: 
A bérbeadó az adatlapban szereplő adatokat kizárólag a fizetési kedvezmény iránti kérelem elbírálásához használja fel. Büntetőjogi 
felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságban megfelelnek. 

 
A kérelemhez mellékelni kell: 
a) 2020. január 1. napjától, a kérelem benyújtását megelőző hónapig, valamennyi hónap bankszámlakivonatát, 
b) üzletek esetében a nyitvatartás időtartamára vonatkozó nyilatkozatot 
 
A kérelem benyújtásának módja: 
A kérelmet elsősorban elektronikus úton, a p18@varosgazda18.hu vagy vli@bp18.hu  e-mail címre való elküldéssel, vagy postai úton a 
1181 Bp. Baross u. 7. vagy 1184 Bp. Üllői út 400. címre lehet benyújtani.  
Személyesen fenti címeken elhelyezett iratgyűjtő ládákba lehet bedobni.  
A kérelmezőnek személyesen történő benyújtás esetében is meg kell adnia az elektronikus értesítési címét. A kérelem mellékleteit 
elegendő egyszerű másolat vagy szkennelt formában benyújtani. 

 

    Aláírásommal adataim kezeléséhez hozzájárulok. 

 
 
 
 
 

Dátum: ……………………………………………………. 

Cégszerű aláírás 

mailto:vli@bp18.hu
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