LAKÁSIGÉNYLÉ S
I.Az igénylő és vele együtt költözni szándékozó közeli hozzátartozóira vonatkozó adatok:
Igénylő neve:
......................................................................szül.neve:...............................................................
.................................................... szül. hely, .....................év ......................hó......................nap,
anyja neve: ..................................................................................................................................
Állampolgársága:…………………………..Családi állapota:………………………………….
Jogállása:………………………..TAJ száma:………………………….Tel.:………………….
Bejelentett lakóhelye:...................................................................................................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................................
Az igénylő házastársának/élettársának neve:
........................................................................szül.neve:………………………………………...
....................................................szül. hely, ..............év ...........………………hó................nap,
anyja neve: ............................................................……………………………………………...
Állampolgársága:…………………………..Családi állapota:………………………………….
Jogállása:………………………..TAJ száma:………………………….Tel.:………………….
Bejelentett lakóhelye:...................................................................................................................
Tartózkodási helye: ......................................................................................................................
Egyéb kereső családtagokra vonatkozó adatok:
Név:

Szül. hely, év, hó, nap Anyja neve,TAJ száma

Rokoni
kapcsolat

Eltartott (nem kereső) családtagokra vonatkozó adatok:
Név:

Szül. hely, év, hó, nap Anyja neve,TAJ száma

Rokoni
kapcsolat
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II. Igénylő és családja jövedelme:
Igénylő havi átlagjövedelme főállásból:

................................... Ft

egyéb jövedelme:

................................... Ft

Igénylő házastársa, élettársa havi átlagjövedelme főállásból:
egyéb jövedelme:

................................... Ft
................................... Ft

Egyéb kereső családtagok havi átlagjövedelme:
Név: .................................................................................

................................... Ft

Név: .................................................................................

................................... Ft
Összesen: ................................... Ft

1 főre jutó átlag: ................................... Ft

III. Igénylő és családja lakáshelyzete:
Igénylő jelenlegi lakhatási helyzetére vonatkozó adatok:
a./ A lakás tulajdonosának neve, címe: ............................................................................................
.....................................................................................................................................................
b./ Igénylő és családja milyen jogcímen tartózkodik a lakásban: ....................................................
.....................................................................................................................................................
Mikortól: .....................................................................................................................................
c./ A lakás alapterülete: ...................................................... m2
szobáinak száma: .......................................... komfortfokozata: ................................................
.....................................................................................................................................................
d./ A lakásban együtt élő személyek száma: .....................................................................................
Külön háztartást vezet: ..................................................................................................... család.
V. Az igény kielégítésére vonatkozó adatok:
1. Az igényelt lakás komfortfokozata:
összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli
2. Hány szobás lakást igényel?
1 szobásat, 2 szobásat, 3 szobásat, 3 szobásnál nagyobbat, szükséglakást
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VI. A lakásigénylés egyéb indokai:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
NYILATKOZAT
1./ Volt-e olyan tanácsi, önkormányzati, vállalati, vagy egyéb bérlakása, amelynek bérleti
jogviszonyáról a bérbeadó javára térítés ellenében lemondott:
IGEN

-

NEM

Ha igen, akkor mikor, kinek és mennyi térítésért: .......................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
2./ Szabad forgalomban idegenített-e el lakást (ez valamennyi családtagra vonatkozik):
IGEN

-

NEM

Ha igen, akkor mikor és mennyiért: .............................................................................................
......................................................................................................................................................
Ingatlan címe: ..............................................................................................................................

3./ Gazdasági társaságban egy millió forintot elérő vagyoni betéttel, törzsbetéttel, illetve vagyoni
hányaddal rendelkezik-e?
IGEN
NEM
4./ Rendelkezett-e önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt, illetve a
vételi, vagy elővásárlási jogáról jogosult javára lemondott?
IGEN
NEM
5./ Önkényesen foglalt-e el önkormányzati lakást?

IGEN

-

NEM

6./ Érvényes tartási szerződéssel rendelkezik-e?

IGEN

-

NEM

7./ Tíz éven belül felróható okból a bérbeadó
felmondással szüntette-e meg lakásbérleti jogviszonyát?

IGEN

-

NEM

8./ Pénzbeli térítés ellenében mondott le bérlakásáról,
tekintet nélkül arra, hogy ki volt a bérbeadó?

IGEN

-

NEM
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Kijelentem, hogy más lakásügyi hatóságnál lakásigénylési kérelmet nem terjesztettem elő.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérdőíven közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a jelen igénylőlap kitöltése után a személyi, családi,
anyagi és lakáskörülményeimben, vagy az igény elbírálását befolyásoló egyéb körülményekben
és tényekben változás állna be, köteles vagyok azt a Polgármesteri Hivatalnál hitelt érdemlő
okmányokkal bizonyítva 30 napon belül bejelenteni.
Valótlan adatok közlése, vagy a bejelentés elmulasztása a lakásigénylés törlését vonja maga
után.
A közölt adataim kezeléséhez hozzájárulok.
A személyes adataim kezeléséhez az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII.
törvény és a GDPR (EU2016/679.) rendelete alapján a lakásigénylés iránti eljárás céljából
hozzájárulok. Jelen nyilatkozatom az igénylés elbírálásáig, illetőleg a jövőben esetlegesen
megkötött lakásbérleti szerződés megszűnéséig érvényes.
Jelen nyilatkozatot, ezen jogkövetkezmények ismeretében, befolyástól mentesen, saját kezűleg
írom alá.

C s o r n a , 2019. év ........................................ hó .......... nap

..........................................................
igénylő aláírása

.............................................................
igénylő aláírása

Az igényléshez csatolni kell:
- az

igénylő és a vele együttköltözők előző 3 havi nettó jövedelméről szóló igazolásokat,
- vagyonnyilatkozatot (63/2006. (III.27.) Korm.rendelet 1. számú melléklete).
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1. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ....................................................................................................................... .....
Születési neve: .............................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................. .
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................
Lakóhely: ................................................................................................................... ..
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,
2
- alapterülete: ........... m ,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,
2
- alapterülete: ........... m ,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
2
- alapterülete: ........... m ,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában:
...................... helyrajzi szám),
2
- alapterülete: ........... m ,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű
jogok vagy feljegyzett tények:
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-6................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok,
szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben
tartói jog).
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap

................................................
aláírás
Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint
az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve
átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban
feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos
pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
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