
A kérelem benyújtásának helye: 

Bicskei Polgármesteri Hivatal 

 

Nyilatkozat 

 

 

Az adatlapra beírt, aláhúzott adatok a valóságnak megfelelnek. Lakásigénylést másik 

lakásügyi hivatalnál/szervnél  

 

nem nyújtottunk be                                          benyújtottunk. 

 

/A megfelelő választ húzza alá/ 

 

Tudomásul vesszük, hogy: 

 

 Az adatlap adataiban történt változást folyamatosan 8 napon belül a lakásügyi 

szerv tudomására hozzuk. 

 

 A lakásügyi szerv a bérleti ajánlat elbírálásakor az adatok igazolására bennünket 

külön is felhívhat és körülményeinket a helyszínen vizsgálhatja. 

 

 A bérleti ajánlattevőkkel a szociális helyzet alapján kialakult sürgősségi sorrend, 

azon belül pedig az ajánlattétel időrendje szerint köt bérleti szerződést az arra 

jogosult szerv. 

 

 Valótlan adatok közlése, aláhúzása a hatóság félrevezetésének minősül. 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok, hogy Bicske Város Önkormányzata az általam 

benyújtott lakásigénylési nyomtatványon szereplő személyi-, és szociális helyzetemre 

vonatkozó adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezelje. 

 

 

 

Bicske, 2015. ……………………… hó ……… nap. 

 

 

 

 

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

igénylő házastárs (élettárs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szociális bérlakás-igénylő adatlap 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A kérelem benyújtásának helye: 

Bicskei Polgármesteri Hivatal 

 

Igénylő adatai Házastárs (élettárs) 

adatai 

 _______________________________________________________________________  

 

Név:  .............................................   ............................................  

Lánykori név:  .............................................   ............................................  

Lakcím:  .............................................   ............................................  

Szem. ig. száma:  .............................................   ............................................  

Szül. idő, hely:  .............................................   ............................................  

 

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

Címe:  .............................................   ............................................  

 

Gyermekek neve, születési éve:  ...........................................................................................  

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

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

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

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

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

Ebből kiskorúak száma:  .......................................................................................................  

Eltartottak neve:  .........................................................................................................  

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

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

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

 

Jelenlegi lakásának lakáshasználatának jogcíme:  ................................................................  

/albérlet, családtag, szívességi használó, egyéb) 

 

Munkáltatói igazolás az átlagos havi nettó keresetről: 

 

 

1. Igénylő:  .....................................   ..............................................  

jövedelem összege cégszerű aláírás 

 

 

2. Igénylő házastársa (élettársa): 

 

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

jövedelem összege cégszerű aláírás 

 

 

3. Családtagok (gyermek, eltartott közös háztartásban élők) 

 

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

név jövedelem összege cégszerű aláírás 

 

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

név jövedelem összege cégszerű aláírás 

 

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

név jövedelem összege cégszerű aláírás 

 

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

név jövedelem összege cégszerű aláírás 

 

 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy saját tulajdonomban, illetve 

beköltözés esetén a velem együtt költöző családtagomnak jelentős vagyona (lakás, 

lakóház, üdülő ingatlan, építési telek) nincs. 

 

 

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

igénylő igénylő házastársa (élettársa) 

 

Az igénylő a következők figyelembe vételét kéri: 


