
1. számú melléklet a 6/2020. (X. 30.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Adatlap lakásigényléshez 

 

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 

 

Mióta dolgozik a nagyközség területén: ……………………….. 

 

Az igényelt lakásba beköltöző család adatai 
 

Sorsz. 

 

Név 

 

Rokoni 

Kapcsolat 

 

Szül. 

Éve 

 

Foglalkozás 

 

Munkahely 

Nettó 

jövedelme 

 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

 

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

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

 

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, hall, előszoba, étkező, konyha, 

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

• A lakás alapterülete: …………….. m2 

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

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. 

Az igényelt lakás adatai 

• Milyen lakásellátási formában kéri igényének kielégítését: 

………………………………………... 

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

… 

• Az igényelt lakásba összesen hány személy költözik: …………………………. Fő. 

• Hány szobás lakást igényelnek: (*) szoba, 1,5 szoba, 2 szoba, 1+2 fél szoba, 2,5 szoba, 3 szoba, 

2+2 fél szoba. 

• Milyen komfort-fokozatú lakást igényel: (*) összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort 

nélküli. 

Az eljárás megindításáról     értesítés kérek*  ,    nem kérek*.  

 

 

NYILATKOZAT 

 

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. 

 

Egyéb közölni való: 

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

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

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

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

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



A fent közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

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

 

        ………………………………….. 

         igénylő aláírása 

(*) a megfelelő rész aláhúzandó! 

 


