Lakásigénylési űrlap
1. A kérelmező neve: ................................................................................
2. A kérelmező születési helye: ................................../..............................(megye)
3. A kérelmező születési dátuma:....................................................................
4. A kérelmező állandó lakhelye:
Település: .........................................................................................
Utca: .........................................................................................
Házszám:.........................................................................................
Telefonszám: .........................................................................................
5. A kérelmező ideiglenes lakhelye:
Település: .........................................................................................
Utca: .........................................................................................
Házszám: .........................................................................................
Telefonszám: .........................................................................................
6. A kérelmező/kérelmezők által lakott lakás kinek a tulajdona (a helyes választ
kérjük megjelölni) ?
1. szülő/szülők tulajdona
2. egyéb családtag vagy rokon tulajdona
3. más, nem családtag vagy rokon tulajdona
4. önkormányzat tulajdona
5. valamely gazdasági egység, intézmény tulajdona
6. egyéb tulajdonú: (kérjük, nevezze meg) ...................................................
7. A kérelmező/kérelmezők által lakott lakás alapterülete (négyzetméter) és szobák
száma?
............................(négyzetméter)............................(szobák száma)
8. A kérelmező személyazonossági száma: ..........................., kiállította
........................., kiállítás időpontja...........................
9. A kérelmező családi állapota:
1.
2.
3.
4.

hajadon/nőtlen
nős/férjezett
elvált
özvegy
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10. A kérelmező legmagasabb iskolai végzettsége:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nyolc osztálynál kevesebb
nyolc osztály
tíz osztály
szakiskola/inasiskola
középiskola/szakközépiskola
mesteriskola/technikum
főiskola/egyetem

11. A kérelmező szakképesítése: .................................................................
12. A kérelmező gyerekeinek száma:................ fő
13. A kérelmező eltartásában levő gyerekek száma:.............fő, ebből kiskorú.........fő
14. A kérelmező szenved-e valamilyen krónikus betegségben, mozgássérült, esetleg
fogyatékos-e?
1.igen (a kiállított igazolás xerox másolatát kérjük csatolni)
2.nem
15. A kérelmező eltartásában van-e olyan személy, aki valamilyen krónikus
betegségben szenved, mozgássérült, esetleg fogyatékos?
1.igen (a kiállított igazolás xerox másolatát kérjük csatolni)
2.nincs
16. A kérelmező jelenlegi lakhelyén hányan élnek a lakásban:..........................fő
17. A kérelmező lakhelyén élők felsorolása, függetlenül attól, hogy a háztartást
közösen vagy külön vezetik. (név; viszony; gazdasági aktivitás)
(Háztartás azoknak az együttlakó személyeknek a köre, akik közös lakásban vagy annak egy
részében laknak és a létfenntartási költségeket egészében vagy részben közösen viselik.)
Név

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Viszony (a kérést
benyújtotthoz
való viszony, pl.
feleség, férj,
gyerek, stb.
..........)

Gazdasági aktivitása
(pl. alkalmazott,
munkanélküli, diák,
stb. .....)

Jelölje meg, hogy kivel
óhajt más lakásba
költözni (1-igen, 0nem)

kérelmező
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18. A kérelmező munkahelye (munkahelyi igazolást kérjük csatolni, feltüntetve az utolsó 12
hónapi nettó fizetést havonként)...........................................................................................
19. A kérelmező jelenlegi munkaköre:................................................
20. A lakásigénylés indoklása:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
21. A kérelmező/kérelmezők nyújtott-e /nyújtottak-e be már lakásigénylési kérést
a székelyudvarhelyi Polgármesteri Hivatalhoz?
1. igen, ........................év /hónap /nap,...............iktatószám
2. nem
22. Egyéb megjegyzés:.........................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Csatolandó igazolások:
1.

Közjegyző által hitelesített nyilatkozat, melyben a kérelmező, illetve házastársa, családtagja kijelenti, hogy nincs és
nem is volt a nevén lakás, hogy 01.01.1990 után nem kaptak vagy idegenítettek el lakást, hogy nem részesültek lakás
kivitelezési hitelben. Mindezek mellett a kérelmező nem lehet más, bérelés céljából kiírt székelyudvarhelyi szociális
lakás kedvezményezettje vagy más személyi tulajdonú székelyudvarhelyi lakás társtulajdonosa,- eredeti,

2.

A kérelmező és, adott esetben a házastárs személyazonossági igazolványa, – az iratcsomóhoz csatolandó másolat és
az eredeti bemutatás céljából,

3.

A kérelmező házassági bizonyítványa vagy, adott esetben a házassági bontóítélet, - az iratcsomóhoz csatolandó
másolat és az eredeti bemutatás céljából,

4.

A gyerekek születési bizonyítványa vagy, adott esetben személyazonossági igazolványa. - az iratcsomóhoz csatolandó
másolat és az eredeti bemutatás céljából

5.

Gyerek elhelyezési ítélet –adott esetben.

6.

Állandó lakhelyét bizonyító okiratok. Csatolandó iratok: eredeti telekkönyvi kivonat és hitelesített lakbérleti
szerződés (vagy haszonkölcsön szerződés) és a bérelt lakószobák területét igazoló okirat vagy a lakott lakás felületét
igazoló okirat; a Lakóbizottság által kibocsátott elismervény, mely tartalmazza azon személyek számát melyekre
közköltség fizetődött az utolsó 12 hónapban. Bérelt lakás esetében szükséges a Pénzügyigazgatáson bejegyzett
lakbérleti szerződés. Ha a kérelmező szüleinél vagy egyéb rokonainál lakik szükséges azon anyakönyvi kivonatok
letétele, melyek igazolják a rokoni viszonyt (születési bizonyítvány, halotti bizonyítvány, házassági bizonyítvány) és
adott esetben egyéb okiratok. - az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
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7.

A kérelmező tanulmányi oklevelei (képzési szinttől függetlenül). - az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti
bemutatás céljából

8.

Adott esetben:
Orvosi bizonyítvány azon kérelmező vagy annak eltartásában lévő családtag részére, akik kísérőt vagy külön

a.

szobát igényelnek (szakorvos által kibocsátott és az intézmény igazgatója által láttamozott).
Fogyatékossági bizonyítvány a kérelmező családtagjai részére (házastárs és gyerek). - az iratcsomóhoz

b.

csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
9.

Társadalmi gondoskodási központból származó kérelmezőnek be kell mutatnia az igazoló okiratokat. - az
iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából

10. Bizonyító okiratok, melyek alátámasztják azt, hogy más személyek is vannak a kérelmező eltartásában és e személyek
személyazonossági igazolványa. - az iratcsomóhoz csatolandó másolat és az eredeti bemutatás céljából
11. Azon kérelmezők esetében, akik elindították az örökbefogadási eljárást, vagy társadalmi gondoskodási központokból
fogadtak örökbe gyerekeket, szükséges az örökbefogadási végzés vagy más bizonyító okirat.
12. Munkahelyi elismervény, mely tartalmazza az utolsó 12 hónapi nettó jövedelmet és hozzácsatolandó egy aktuális és
az intézmény vezetősége által láttamozott munkakönyvmásolat. Abban az esetben, ha az alkalmazó intézmény nem
állított ki a kérelmezőnek munkakönyvet a Területi Munkafelügyelőség kibocsát egy szolgálati időt igazoló
elismervényt vagy a munkavállalási szerződés másolatát és kiegészítő iratait, az alkalmazó által lepecsételve és
aláírva, az eredetiség igazolása céljából. A munkahelyi elismervénynek tartalmaznia kell a kérelmező munkahelyének
teljes címét. Adott esetben a családtagok kötelesek a következő iratokat letenni: nyugdíjszelvény, munkanélküli
segélyutalvány, közjegyző által hitelesített, saját felelősségére adott nyilatkozat, hogy nem dolgozik és nincs keresete.

FIGYELEM!
Abban az esetben, ha a fentiekben felsorolt valamely igazolás hiányzik, az igénylést
semmisnek nyilvánítjuk.
keltezés:
Székelyudvarhely,
..........................................

A kérelmező aláírása
..........................................

(év/hónap/nap)
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