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L A K Á S I G É N Y L É  S 
(Benyújtandó 1 pld-ban Kisbér Város Önkormányzatának 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.) 

 

 
 

1. Igénylőre vonatkozó adatok:  

 

1.1. Igénylő neve: ............................................................................................................................. 

1.2. Személyi adatai: születési hely:..................................... szül. idő, .............év………...hó…….nap 

anyja neve:  ...........................................................................…………………………………………………. 

1.3. Állandó lakcíme: ........................................................................................................................ 

1.4. Kisbéri állandó lakcím bejelentés időpontja: ............................................................................. 

1.5. Tartózkodási helye: .................................................................................................................... 

1.6. Foglalkozása: .............................................................................................................................. 

1.7. Munkahelye neve, címe: ............................................................................................................ 

1.8. Családi állapota: ......................................................................................................................... 

 

2. Igénylő házastársára (élettársára) vonatkozó adatok: 

 

2.1. Házastárs (élettárs) neve: .......................................................................................................... 

2.2. Személyi adatai: születési hely:...................................... szül. idő, ................év……....hó…...nap 

anyja neve:  ...........................................................................………………………….…………............. 

2.3. Állandó lakcíme: ......................................................................................................................... 

2.4. Kisbéri állandó lakcím bejelentés időpontja: .............................................................................. 

2.5. Tartózkodási helye: ..................................................................................................................... 

2.6. Foglalkozása: ............................................................................................................................... 

2.7. Munkahelye neve, címe: ............................................................................................................. 

2.8. Családi állapota: .......................................................................................................................... 

 
3. Egyéb kereső családtagokra vonatkozó adatok:  

Név: Szül. év, hó, nap Foglalkozás: Rokoni kapcsolat 

    

    

    

 
4. Eltartott (nem kereső) családtagokra vonatkozó adatok: 

Név:  Szül. év, hó, nap Rokoni kapcsolat: 
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5. Igénylő és családja jövedelmi viszonyai: 
5.1. Igénylő havi átlagjövedelme főállásból:      ................................... Ft 

egyéb jövedelme:        ................................... Ft 
5.2. Igénylő házastársa, élettársa havi átlagjövedelme főállásból:   ................................... Ft 

egyéb jövedelme:       ................................... Ft 
5.3. Egyéb kereső családtagok havi átlagjövedelme:  

Név: .................................................................................  ................................... Ft 
Név: .................................................................................  ................................... Ft 

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

1 főre jutó átlagjövedelem: ................................Ft/hó 
 
 
 
6. Igénylő és családja vagyoni viszonyai:   

6.1. Családi ház, házrész: ............... db, lakás ............... db, üdülő, nyaraló, hétvégi ház ............... db,  
építési  telek, üdülőtelek ............... db ..............…. m2, szőlő, kert, gyümölcsös .............………  m2 
Az ingatlan címe: ............................................................................................................................ 
Az ingatlan haszonélvezettel terhelt-e: ……………………………………………………………………………………... 

6.2. Személygépkocsi ...............db, típusa .....................……rendszáma:..............................………………. 
Becsült forgalmi értéke …………………………………Ft 

 
 
 
7. Igénylő és családja egészségügyi viszonyai:  

7.1. Van-e a családban tartós egészségkárosodásban szenvedő személy: ………………………………..…….. 
Név: .................................................. Születési idő:  …………………………………................................. 
Egészségkárosodás megnevezése: ……………………………………………………………………………………………. 

 
 

8. Igénylő és családja lakásviszonya:  
8.1. Korábban érvényes lakásigényét mikor nyújtotta be (évszám)? …………….(év) 
8.2. Igénylő jelenlegi lakására vonatkozó adatok:  

8.2.1. A lakás tulajdonosának neve, címe: .................................................................................... 
8.2.2.  Igénylő és családja milyen jogcímen tartózkodik a lakásban (megfelelő rész aláhúzandó): 

a) nem lakásnak minősülő hely 
b) albérlet 
c) családtag, vagy szívességi lakáshasználó 
d) munkásszálló, nővérszálló, szolgálati férőhely 
e) romos, műszakilag avult lakásban, vagy egészségre ártalmas körülmények között él 
f) nem önkormányzati bérlakásban bérlő 
g) jogcím nélküli lakáshasználó 
h) tulajdonos vagy egyéb 

8.3. Mikortól: ........................................................................................................................................ 
8.4. A lakás alapterülete: ...................................................... m2 

szobáinak száma: .......................................... komfortfokozata: ................................................... 
8.5. A lakásban együtt élő személyek száma: ..................................................................................(fő) 

 
Külön háztartást vezet: ..................................................................................................... család. 
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9. Az igény lakás kielégítésére vonatkozó adatok (megfelelő rész aláhúzandó): 

9.1. Az igénylő milyen módon kéri lakásigényének kielégítését? 
a)  megüresedő önkormányzati bérlakással 
b) önkormányzati cserelakással. 

9.2. Az igényelt lakás komfortfokozata: 
a) összkomfortos, 
b) komfortos,  
c) félkomfortos,  
d) komfort nélküli 
e) piaci alapú 

9.3. Hány szobás lakást igényel?  
a) 1 szobásat,  
b) 2 szobásat,  
c) 3 szobásat,  
d) szükséglakást 

 
10. A lakásigénylés egyéb indokai: 

 
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

 
 
Kisbér,  20.….. év ........................................ hó .......... nap 
 
 
 
 .......................................................... ............................................................. 
 igénylő aláírása igénylő házastársa (élettársa) aláírása 
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11.  N Y I L A T K O Z A T 

 
 

11.1.  Szabad forgalomban idegenített-e el lakást (ez valamennyi családtagra vonatkozik):  
IGEN   -    NEM 

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

 
11.2. Rendelkezett-e önkormányzati bérlakással, melyet kedvezményesen megvásárolt, illetve a 

vételi, vagy elővásárlási jogáról jogosult javára lemondott? IGEN  - NEM 
 

11.3.  Érvényes tartási szerződéssel rendelkezik-e?   IGEN  - NEM 
 

11.4. Tíz éven belül felróható okból a bérbeadó  
felmondással szüntette-e meg lakásbérleti jogát?   IGEN  - NEM 

 
11.5. Kijelentem, hogy más lakásügyi hatóságnál lakásigénylési kérelmet nem terjesztettem elő. 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérdőíven közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.  

 
11.6. 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. 

 
11.7. Valótlan adatok közlése, vagy a bejelentés elmulasztása a lakásigénylés törlését vonja maga 

után. 
11.8. A közölt adataim kezeléséhez hozzájárulok.  
11.9. Lakásigényemet, a benyújtást követő 6 hónapig tartom fenn, amennyiben továbbra is igényt 

tartok önkormányzati bérlakásra, új kérelmet küldök az önkormányzatnak. 
 

A nyilatkozat aláírásával vállalom, hogy szerződéskötés esetén a bérleti szerződés aláírásával 
egyidejűleg 1 havi lakbérnek megfelelő kauciót befizetek. 

 
 
Kisbér,  20.….. év ........................................ hó .......... nap 
 
 
 
 .......................................................... ............................................................. 
 igénylő aláírása igénylő házastársa (élettársa) aláírása 

 
Telefon: ……………………………………………… 
 
Az igényléshez csatolni kell:  

1. a foglalkozást és a jövedelmi viszonyokat bizonyító előző 12 havi nettó átlagkeresetről szóló 
igazolásokat, 

2. tartós egészségkárosodás esetén a háziorvos erről szóló igazolását. 
 


