
 

Kérelem lakásigényléshez 

 

Kérelmező neve:………………………………………………………………………………... 

Születési név:………………………………………………………………………………….... 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………... 

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………… 

Családi állapot:……………………………….. Házasságkötés éve: …………………………. 

Foglalkozása:…………………………………. Munkahelye:…………………………………. 

Folyamatos munkaviszonyának kezdete:………………………………………………………. 

Állandó helyen lakásának kezdete: ……………………………………………………………..  

 

Házastárs/élettárs neve:……………………………………………………………………… 

Születési név:…………………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő:………………………………………………………………………………  

Anyja neve:……………………………………………………………………………………... 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………………... 

Családi állapot:……………………………….. Házasságkötés éve: …………………………. 

Foglalkozása:…………………………………. Munkahelye:…………………………………. 

Folyamatos munkaviszonyának kezdete:………………………………………………………. 

Állandó helyen lakásának kezdete: …………………………………………………………….. 

 

Egyéb kereső családtag vonatkozó adatok:  

Neve: …………………………………… Születési hely, idő: ………………………………… 

Foglakozása, munkahelye: ……………………………………… Jövedelem: ………………... 

Kapcsolata  az igénylőhöz: …………………………………………………………………….. 

Neve: …………………………………… Születési hely, idő: ………………………………… 

Foglakozása, munkahelye: ……………………………………… Jövedelem: ………………... 

Kapcsolata  az igénylőhöz: …………………………………………………………………….. 

 

 

3.000.-Ft. 
Illetékbélyeg 



Eltartott, nem kereső családtagra vonatkozó adatok:  

Neve: …………………………………… Születési hely, idő: ………………………………… 

Kapcsolata  az igénylőhöz: …………………………………………………………………….. 

Neve: …………………………………… Születési hely, idő: ………………………………… 

Kapcsolata  az igénylőhöz: …………………………………………………………………….. 

Neve: …………………………………… Születési hely, idő: ………………………………… 

Kapcsolata  az igénylőhöz: …………………………………………………………………….. 

Igénylő és családja jövedelmi viszonyaira vonatkozó adatok: 

Igénylő havi jövedelme:  ................................................................ 

Házastárs/ élettárs havi jövedelme: ………………………………………… 

Egyéb kereső havi jövedelme: ……………………………………….... 

Eltartott családtag után folyósított ellátás összege ………………………………………… 

Összes jövedelem: ………………………………………… 

Család összlétszáma:  ………………………………………… 

Egy főre jutó havi jövedelem:  ............................................................... 

 

A család vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok (jelenleg és az elmúlt 5 évben) 

Családi ház / lakás címe:………………………………………………………………………... 

Nyaraló, vagy nyaralótelek helye:………………………………………………………………. 

Építési telek címe:………………………………………………………………………………. 

Szőlő, kert, gyümölcsös címe:……………………………......területe:………………………... 

Gépjármű típusa:………………………………………………………………………………... 

Igénylő és családja egészségügyi viszonyaira vonatkozó adatok: 

A családban előforduló fogyatékosság: 

Név:………………………………. Életkor:………… Betegség……………………………… 

Név:………………………………. Életkor:………… Betegség……………………………… 

Név:………………………………. Életkor:………… Betegség……………………………… 

Egyéb betegség: 

Név:………………………………. Életkor:………… Betegség……………………………… 

Név:………………………………. Életkor:………… Betegség……………………………… 

Név:………………………………. Életkor:………… Betegség……………………………… 

 



Az igénylő és családja jelenlegi lakásra vonatkozó adatokra: 

A lakás állapota: 
- életveszélyes és lebontandó (építési hatóság határozatának száma:…………………………..) 
- egészségtelen ( egészségügyi hatósági igazolások száma: …………………………………...) 
- műszaki, egészségügyi szempontból megfelelő 
 
A jelenlegi lakás komfortfokozata. Összkomfortos – komfortos – félkomfortos- komfort 
nélküli – szükséglakás – lakás céljára alkalmatlan  
A lakáshoz tartozó helyiségek:  …. szoba, előszoba, konyha, főzőfülke, WC, fürdőszoba, 
kamra, erkély egyéb:…………………………………………………………………………... 
 
A lakás használatának jogcíme: tulajdon – résztulajdon – főbérlő – bérlő – albérlő – 
bérlőtárs – társbérlő – családtag – szívességi használó – szolgálati viszony – vállalati bérlakás 
– egyéb: ………………………………………………………………………………………… 

A lakás szobáinak száma: ……………………….. 

A lakásban vezetett háztartások száma: ……………………….. 

A lakás alapterülete: ……………………….. 

A lakásban lakók száma: ………………………... 

Egy főre jutó m2 : ………………………... 

A lakás tulajdonosának neve: …………………………………………………………………... 

Az igénylő és családja kiköltözése után marad – e valaki a lakásban?  Igen  -  Nem 

Az igénylő korábbi / 5 éven belüli / lakásainak címe és használatának jogcíme:  

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

Az igényelt lakásra vonatkozó adatok: 

Az igényelt lakás szobáinak száma: ………… 

Az igényelt lakás komfortfokozata:  összkomfort – komfortos – félkomfortos –  
                                                          komfort nélküli 
 
A lakás igénylés egyéb indokai: ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a szolgáit adatok a valóságnak 
megfelelnek és egyben tudomásul veszem, hogy az adatokban bekövetkezett változásokat 
köteles vagyok 15 napon belül bejelenteni. A bejelentés elmulasztása súlyos esetben az 
igénylés visszautasítását, enyhébb esetben pedig az igény kielégítését időbeni elmulasztását 
vonja maga után. 
  
Edelény, ................ év ………. hó …….. nap 
 
 
………………………………………………           …………………………………………… 
                 Kérelmező aláírása                                      házastárs / élettárs aláírása 
 
 



  
NYILATKOZAT 

 
 

Alulírott ………………………………… (születési hely, idő) ……………………………….. 
 
Alulírott ………………………………… (születési hely, idő) ……………………………….. 
 
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az ország területén üdülővel, telekkel, 
ingatlannal, házas ingatlannal  nem rendelkezem. 
 
 
Edelény, ................ év ………. hó …….. nap 
 
 
………………………………………………           …………………………………………… 
                 Kérelmező aláírása                                      házastárs / élettárs aláírása 
 
 
 
 
 
 
 
A kérelemhez mellékelni kell: 
 
   -  3.000.- Ft. illetékbélyeget. 
   -  Az igénylő és a vele egy háztartásban élő, az igénylés benyújtását megelőző egy évre  
      vonatkozó nettó jövedelmet tükröző igazolásokat  
   -  tartós vagy fertőző megbetegedésről szóló, kezelőorvos által kiállított igazolást, 
   -  vagyoni helyzetről szóló büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozatot, 
   - a területileg illetékes földhivatal igazolását, hogy az igénylő belterületi házasság   

ingatlannal nem rendelkezik,  
   - szükség esetén: - műszaki igazolást az igénylő által jelenleg lakott lakás kedvezőtlen 

műszaki állapotáról 
   -  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

Edelényi, Kazincbarcikai, Ózdi Kistérségi Népegészségügyi Intézetének  igazolását a 
lakás kedvezőtlen egészségügyi állapotáról  

 
 
 


