KÉRELEM
Szociális bérlakás kiutalásához
I. A kérelmező személyi adatai:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye, ideje:
Adóazonosító Jele:
Társadalombiztosítási azonosító jele:
Állampolgársága:
Bejelentett lakcíme:
Tartózkodási helye:
Telefonszám (nem kötelező megadni):
Családi állapota:
Házas

Egyedülálló

Özvegy

Élettársi kapcsolatban él

Különváltan él

elvált (bírósági határozat száma:…………..…..)

Korábban másik nevet viselt?:
igen
Nem
Ha igen, hogyan?: ……………………………………………………………….………
II. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:
Név

Szül.hely, idő

Anyja neve

Rokoni kapcs.

Oktat.intézmény

a
b
c
d
e
f
g
h
i
III. Azok felsorolása - a II. pontban szereplők közül - akik a lakás kiutalása esetén a kérelmezővel együtt
költöznek:

IV. Lakáshasználat jogcíme:
Tulajdonos

Főbérlő

albérlő

családtag

egyéb

Albérlet esetén főbérlő neve és címe:
Mióta lakik a lakásban:
Önkormányzati bérlet esetén a lakás szobaszáma:
Komfortfokozata:

összkomfortos

komfortos

komfort nélküli

Az elmúlt 24 hónapban Tiszalökön kívül volt-e más lakóhelye, állandó bejelentett lakcíme:
Igen

Nem

V. Vagyonnyilatkozat:

Tiszalök városban vagy az ország bármely területén lakással, lakóházzal rendelkezem, vagy közeli
hozzátartozóm rendelkezik:
Igen
Nem
A szerzés időpontja

Ha igen, a szerzés jogcíme:

A tulajdon aránya

vétel
ajándék
öröklés
egyéb

Tiszalök városban vagy az ország bármely területén üdülővel, ingatlannal, beépíthető telekkel
rendelkezem, vagy közeli hozzátartozóm rendelkezik:
Igen

Nem

A szerzés időpontja

Ha igen, a szerzés jogcíme:

A tulajdon aránya

vétel
ajándék
öröklés
egyéb

Egyéb vagyontárggyal (gépi meghajtású termelő vagy munkaeszköz) vagyoni értékű joggal rendelkezem,
vagy közeli hozzátartozóm rendelkezik:
Igen

Nem

Ha igen, azok felsorolása:

megnevezés

érték

Járművel rendelkezem, vagy közeli hozzátartozóm* rendelkezik:
Igen

Ha igen, a jármű:

Nem

Típusa

Szerzés ideje

értéke

(*közeli hozzátartozók: - 1993. évi III. Törvény – egy lakásban együttlakó házastárs, élettárs, 20 évesnél fiatalabb
önálló keresettel nem rendelkező, illetve a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező nappali tagozaton
egyetemi, főiskolai tanulmányokat folytató, valamint korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a
testi, érzékszervi, értelmi, beszéd vagy más fogyatékos vérszerinti, örökbefogadott, mostoha- és nevelt gyermek.)
VI. Jövedelmek:

A jövedelem típusai

Kérelmező
jövedelme

Közeli
hozzátartozó
jövedelme

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyból származó
nettó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3.
Ingatlan,
ingó
vagyontárgyak
érékesítéséből, vagyoni értékű jog
átruházásából származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatás : Gyes, Gyed,
családi pótlék, gyermektartási díj, stb.
6. Önkormányzati és munkaügyi szerv
által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli jár., rendsz.szoc.segély,
nevelési segély, stb.)
7. Föld bérbeadásából származó jövedelem
8. Egyéb (pl. ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem)
Összes jövedelem (nettó)
Egy főre jutó nettó jövedelem: .............................................................. Ft/hó

Összesen

VII. Igénylés, szöveges indoklása:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon közölt adatok valósak.
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatközlés esetén a névjegyzékről az igényem törlésre kerül, illetve a
lakás kiutalása esetén a bérleti jogviszonyom megszűnik.
Hozzájárulok, hogy a Polgármesteri Hivatal az adataimat kezelje.
Tiszalök, ........................................................
..........................................................................
..........................................................................

nagykorú közeli hozzátartozó(k) aláírása
..........................................................................

kérelmező aláírása

