
 

ADATLAP LAKÁSIGÉNYLÉSHEZ 

 

 

1.) Személyes és munkahelyi adatok 

 

Az igénylő neve: ………………………………………………………………………………….. 

Születési helye, ideje: …………………………………………………………………………….. 

Állandó lakóhelye: ………………………………………………………………………………... 

A bejelentkezés éve: …………………… 

A lakásigénylés eredeti dátuma: …………………………………… 

Ideiglenes lakóhelye: ……………………………………………………………………………... 

Munkáltatójának megnevezése és címe: …………………………………………………………. 

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

Foglalkozása: ………………………………………… Nettó jövedelme: ……………………. Ft 

Az igénylő telefonszáma: ………………………………………………………………………… 

Az igénylő e-mail címe: ………………………………………………………………………….. 

Családi állapota: (*) 

nős – férjezett, nőtlen, hajadon, fiatal házas, özvegy, elvált, külön élő, élettársi kapcsolatban élő 

 

A család létszámára vonatkozó adatok: 

 Eltartott kiskorú gyermekek száma: …………………… fő 

 Egyéb eltartottak száma: ………………………………. Fő 

 

2.) Az igényelt lakásba beköltöző család adatai 

 

 

 

Név 

 

Rokoni 

Kapcsolat 

 

Szül. 

 

 

Foglalkozás 

 

Nettó jövedelem 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

 

A család összes jövedelme/hónap: ………………………………….. Ft 

Egy főre jutó átlagjövedelem: ………………………………………. Ft 

 



3.) Az igénylő jelenlegi lakásának adatai 

• Milyen minőségben lakik a lakásban: (*) tulajdonos, résztulajdonos, főbérlő, bérlőtárs, társbérlő, 

albérlő, családtag, szívességi használó, eltartó, eltartott, haszonélvező, szolgálati lakás, jogcím 

nélküli lakáshasználó, egyéb minőségben: …………………………………………………………… 

 

• A lakás komfortfokozata: (*) összkomfort, komfort, félkomfort, komfort nélküli, szükséglakás 

 

• A lakás állandó tartózkodásra nem alkalmas, mert: (*) életveszélyes (építésügyi hatósági határozat 

száma), egészségtelen, üzletlakás, pincelakás, szükséglakás, egyéb: 

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

 

• A lakás tulajdonjogi helyzete: (*) bérlakás, családi ház, társasház, vállalati bérlakás, munkakörrel 

kapcsolatos szolgálati lakás, fegyveres testületi szolgálati lakás, egyéb állami szolgálati lakás, 

egyéb: ………………………………………………………………………………………………… 

 

• A lakáshoz tartozó helyiségek: (*) ……….. szoba, félszoba, nappali, előszoba, étkező, konyha, 

fürdőszoba, WC, éléskamra, lomkamra, pince, fáskamra, erkély, stb. 

 

• A lakás alapterülete: …………….. m2 

 

• A lakás közművesítései: (*) villany, víz, gáz, szennycsatorna, központi fűtés 

4.) A lakásigény minősítő körülményei 

Az igénylő és családja vagyoni helyzete: (*) családi ház, házrész, üdülő, hétvégi ház, építési telek, 

földingatlan, szőlő, kert, gyümölcsös, személygépkocsi, egyéb: …………………………………….. 

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

A vagyon hozzávetőleges értéke: …………………………………….. Ft. 

 

A lakás igénylésének indokai: (*) önálló lakással nem rendelkezik, a lakás egészségtelen, minőségi 

cserét kér, nagyobb szobaszámú lakást kér, szociális követelményeknek nem megfelelő telepen 

lakik, a nagyközségben kíván letelepedni. 

 

Egyéb indokaim: …………………………………………………………………………………... 

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

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

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



 

 

NYILATKOZATOK 

 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy a Szegvári 

Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztálya a kérelemben feltüntetett személyes 

adataimat/beköltöző családtagok személyes adatait az eljárás lefolytatása érdekében kezelje. 

Kijelentem, hogy más lakásügyi hatóság területén lakásigénylési kérelmet nem terjesztettem elő. 

Tudomásul veszem, hogy az adatokban bekövetkezett változásokat köteles vagyok 30 napon belül 

bejelenteni, ellenkező esetben csak a közölt adatok alapján tarthatok igényt kérelmem elbírálására. 

 

 

A fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

…………………………………., ……………… év …………… hó …….. nap 

 

        ………………………………….. 

         igénylő aláírása 

(*) a megfelelő rész aláhúzandó! 

 

A kérelemhez csatolandó: 

A kérelmező és a háztartásban élő személy előző havi munkaviszonyból származó jövedeleméről 

kiállított munkáltatói jövedelem igazolást, nyugdíjas esetén nyugdíjas összesítő,  vállalkozó esetén 

az előző évi adóbevallás másolatát, vagy a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) igazolását, 

valamint az adóbevallással már lezárt időszak és a kérelem benyújtását megelőző hónapig 

keletkezett jövedelemről szóló nyilatkozatot, ösztöndíj esetén egy évre vonatkozó igazolást, 

gyermektartásdíj, GYES, GYET, családi pótlék, árvaellátás, rendszeres szociális ellátás, stb. esetén 

pedig a kérelem benyújtását megelőző hónap igazoló szelvényét.  

 


