
Melléklet a 30/1996. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M
ÖNKORMÁNYZATI  BÉRLAKÁS  IGÉNYLÉSHEZ

Személyi adatok:

              Igénylő adatai: Házastárs (élettárs) adatai:

Neve: ............................................................            ......................................................

Szül.hely, idő: .............................................. ......................................................
Anyja neve: .................................................. .....................................................

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

Mióta  lakik  Püspökladányban
állandó  bejelentettként              19..........év         19..........év

ideiglenes  bejelentettként         19..........év         19.........év

Mióta  rendelkezik Püspökladányban
munkahellyel                  ................év         .................év

Munkahely neve:  .................................................... .......................................................

Gyermekei/k, illetve  egyéb  velük  költöző  családtagok  neve,  születési  helye
.....................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Egy  főre  jutó  nettó  jövedelem .........................................Ft/hó

Milyen minőségben laknak a lakásban (bérlő, albérlő, családtag, tulajdonos stb.) .....................
......................................................................................

A lakás helyiségei: .......................................................................................................................

Komfortfokozata: .........................................................................................................................

A lakásban élő családok száma: ...................................

A  kérelmező  és  családtagjai  által  kizárólag  használt  lakószobák  felsorolása     
1./..................................m2                2./............................m2              3./ .............................m2
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Van-e  a  tulajdonukban, vagy  a  velük  együtt  költöző  családtagjaik  tulajdonában 
Püspökladányban,  vagy  az  ország  területén

:Saját tulajdonú lakásuk ٱ   * Igen  -  Nem

    Ha igen, a lakás címe: ..............................................................................................................

Beépíthető építési telkük ٱ   * Igen  -  Nem

    Ha igen, a címe:  .....................................................................................................................

Jogos lakásigényüket kielégítő résztulajdonú lakás * Igen  -  Nem ٱ

    Ha igen, a lakás címe: ..............................................................................................................

 Jelentős értékű ingó, vagy ingatlan vagyon van-e tulajdonukban. (Öregségi nyugdíj ٱ
mindenkori  legkisebb  összegének  ötvenszeresét  meghaladó,  jelenleg  1.235.000.-Ft)

  * Igen  -  Nem
 
Ha  igen  sorolja  fel................................................................................................................

Hány  szobás  lakást  kér: .............................

Milyen komfortfokozatú  lakást  kér: ....................................

Egyéb  megjegyzés: .....................................................................................................................

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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NYILATKOZAT

Büntetőjogi felelősségünk  tudatában kijelentjük, hogy a lakásigény bejelentésben az általunk
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul vesszük, hogy valótlan adatok közlése, illetve a változás bejelentési kötelezettség
elmulasztása a lakásigénylők  sorából  történő  kizárással, vagy a nyilvántartásból, valamint a
lakásbérbeadási névjegyzékről való törléssel jár. 

  

Püspökladány, 200………..................................

............................................................. ................................................
                      igénylő                                 házastársa (élettársa)

Mellékletek:

jövedelemnyilatkozat, jövedelemigazolás/ok ٱ

tartós egészségkárosodás esetén a kezelőorvos erről szóló igazolása ٱ

A *-gal jelölt résznél a megfelelő válasz aláhúzandó 
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SEGÉDLET

ÖSSZKOMFORTOS  LAKÁS:

a./ 12  m2  meghaladó  alapterületű   lakószobával,  főzőhelyiséggel  és

b./ közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvíz-elvezetéssel)

c./ melegvíz-ellátással (táv, tömb, egyedi  központi, etage melegvízellátással, villanyboylerrel,
     gázmelegítővel)

d./ központi  fűtési  móddal  (táv-,  egyedi  központi,  vagy  etage  fűtéssel)  rendelkezik.

KOMFORTOS  LAKÁS:

a./ 12 m2-t meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-
vel,

b./ közművesítettséggel,

c./ melegvíz-ellátással és 

d./ egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajfűtésű kályhafűtéssel elektromos hőtárolós 
kályhával, gázfűtéssel)   rendelkezik.

FÉLKOMFORTOS lakás  az amely  a  komfortos  lakás  követelményeinek  nem  felel meg, 
de legalább

a./ 12  m2-t meghaladó  alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel, továbbá 
fürdőhelyiséggel,  WC-vel,

b./ közművesítettséggel  (legalább  villany  és  vízellátással)  és

c./ egyedi  fűtési  móddal  rendelkezik.

KOMFORTNÉLKÜLI az a lakás, amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel 
meg,  de  legalább 

a./ 12  m2-t  meghaladó  alapterületű  lakószobával,  főzőhelyiséggel  WC  használatával  és

b./ egyedi  fűtési  móddal  rendelkezik,  valamint 

c./ a  vízvétel  lehetősége  biztosított.              
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