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ADATLAP
BÉRLETI JOGVISZONY HOSSZABBÍTÁSA
I. Igénylő bérlő személyes adatai
Magánszemély neve:

_______________________________

Magánszemély születési neve:
Születési ideje:

______________________________



születési helye: _________________________________

Anyja születési neve:

___________________________________

Családi állapota:

___________________________________

Állampolgárság:

___________________________________

Lakóhely, állandó lakcím:



___________________________________________________

A bejelentkezés jogcíme: __________________________________
Tartózkodási helye, értesítési címe:



ideje:



____________________________________________

A bejelentkezés jogcíme: __________________________________

ideje:



Telefonszáma: ___________________________________________
II. Igénylő házastársának vagy élettársának személyes adatai
Magánszemély neve:

_______________________________

Magánszemély születési neve:
Születési ideje:

______________________________



születési helye: _________________________________

Anyja születési neve:

___________________________________

Családi állapota:

___________________________________

Állampolgársága:

___________________________________

Lakóhely, állandó lakcím:



_________________________________________________

A bejelentkezés jogcíme: __________________________________
Tartózkodási helye, értesítési címe:



ideje:



_________________________________________

A bejelentkezés jogcíme: __________________________________

ideje:



Telefonszáma:
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III. Jelenlegi, határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakás adatai
Bérlemény címe:



Bérlemény törzsszáma:

_________________________________________________________

____________________

Bérleti szerződés lejártának időpontja:



IV. Jelenlegi önkormányzati tulajdonú lakásban lakó személyek
Magánszemély neve:

Születési hely, idő:

Anyja születési neve:

Hozzátartozói kapcsolat
megjelölése

V. Az igénylő és házastárs/élettárs, valamint az együtt költöző személy(ek) rendelkezik-e jelenleg bárhol
az ország területén önkormányzati bérlakással.

 IGEN, rendelkezünk, melynek címe:  ____________________________________
 NEM rendelkezünk.
VI. Az igénylő és házastárs/élettárs, valamint az együtt költöző személy(ek) rendelkezik-e jelenleg bárhol
az ország területén magántulajdonú lakással, résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal.

 IGEN, rendelkezünk, melynek
címe:



____________________________

hrsz.: ________________________________________
tulajdoni hányada: ______________________________
szobák száma: _________________________________

 NEM rendelkezünk.
VII. Az igénylővel közös háztartásban élő kiskorú gyermekek száma.
(születési anyakönyvi kivonat másolatával igazolva)

 1 gyerek,  2 gyerek,  3 gyerek,  4 gyerek,  4-nél több:

fő

VIII. Gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli.
(jogerős bírósági, gyámhatósági határozat alapján)

 IGEN  NEM
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IX. Az igénylő és a vele jogszerűen együtt költöző személyek jövedelmi viszonyainak vizsgálata
Felhívjuk az igénylők figyelmét arra, hogy minden nagykorú személynek (az igénylőnek és a vele együtt
költözőknek) rendelkeznie kell jövedelemmel, és valamennyi jövedelemigazolást csatolni kell a 11/2022. (V.9.)
Ör. (Lakásrendelet) 41. § - 43. §-a szerint.
Az egy főre eső jövedelemszámítás módja: az egy háztartásban élő és együttköltöző személyek havi nettó
jövedelmének összegét össze kell adni, a kapott összeget el kell osztani a személyek számával.
A fentiek alapján az egy főre eső havi nettó jövedelem összege:

Ft.

Az igénylőlap aláírás nélkül érvénytelen.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul
veszem, hogy valótlan adatok közlése nyilvántartásból való kizárást vonja maga után, valamint a bérbeadó a
már megkötött lakásbérleti szerződést azonnali hatállyal felmondja.
Adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás
Az adatlap aláírásával az igénylő, a házastárs/élettárs, a nagykorú együttköltöző személy, a gondnok, mint
érintettek nyilatkoznak, hogy a tudomásul veszik az IKV Zrt., mint adatkezelő tájékoztatását arról, hogy az IKV
Zrt. az adatlapban foglalt személyes adatokat SZMJV Közgyűlésének az önkormányzati tulajdonban álló
önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről szóló 11/2022.(V.9.) önkormányzati rendeletben
foglalt lakásgazdálkodási feladatok ellátása, a bérbeadási feltételek vizsgálata céljából kezeli. Az adatkezelő
az IKV Zrt. (6722 Szeged, Dáni u. 14-16., ikv@ikv.hu), az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
adatvedelem@ikv.hu. Az adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatkezelésről szóló részletes
tájékoztató az IKV Zrt. Szeged, Dáni u. 14-16. szám alatti ügyfélszolgálatán, valamint az ikv@ikv.hu oldalon
elérhető.
Szeged, 20……..év…………………..hó……….nap.

igénylő aláírása

házastárs/élettárs aláírása

Nagykorú együttköltöző személy aláírása

Ha a kérelmező gondnokság alatt áll, gondok
neve és aláírása
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A KÉRELEMHEZ CSATOLNI KELL
1)

az igénylővel együtt költöző kiskorú születési anyakönyvi kivonata, vagy annak másolata.

2)

házasságban, élettársi kapcsolatban élő kérelmező esetén a házassági anyakönyvi kivonat, illetve a
házasságon kívüli életközösséget bizonyító közjegyzői névaláírás hitelesítéssel ellátott, magánokiratba foglalt
élettársi nyilatkozat, vagy azok másolata,

3)

Egyedülálló igénylő esetén az erről szóló nyilatkozat.

4)

Elvált igénylő esetén a házasság felbontását kimondó jogerős bírósági döntés, vagy annak másolata.

5)

Gyermekét egyedül nevelő igénylő esetén a gyermekelhelyezéséről, a gyermektartásdíj megállapításáról szóló
jogerős bírói döntés, illetve a gyámhatóság fiktív apát megállapító határozata, vagy azok másolata.

6)

Lakhely, illetve tartózkodási hely igazolására az igénylő személyi igazolványa, vagy a lakcímet igazoló hatósági
bizonyítvány.

7)

Igénylő és a vele együtt költöző személy(ek) tulajdonában álló ingatlanról, részről (forgalomképes lakóépület,
öröklakás, társasházrész, üdülő, lakó- és üdülőtelek, tanyás ingatlan, zártkert, mezőgazdasági földterület),
vagyoni értékű jogról szóló tulajdoni lap, vagy annak másolata, annak értékét tartalmazó egy évnél nem régebbi
okirat vagy értékbecslés, illetve az igénylő és a vele együtt költöző személy(ek) nyilatkozata arról, hogy
ingatlannal, vagyoni értékű joggal nem rendelkezik, rendelkeznek.

8)

Igénylő és a vele együtt költöző személy(ek) tulajdonában álló személygépkocsiról szóló forgalmi engedély,
vagy annak másolata, valamint a szokásos mértékű felszerelési és berendezési tárgyakon felüli ingó vagyonról,
annak értékéről szóló nyilatkozat.

9)

Egyetem, vagy főiskola nappali tagozatán tanuló igénylő iskolalátogatási igazolása.

10) Kérelmező és az együtt költöző a Lakásrendelet 43. §. szerinti jövedelem igazolása.
11) Amennyiben gondnok került kijelölésre, a gyámhatóság által kiállított gondnok kirendelő határozata.
12) Hivatalos, dátummal ellátott igazolást arról, mely szerint a közüzemi szolgáltatók, illetve Társaságunk felé nem
áll fenn tartozása.
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ – JOGSZABÁLYI HÁTTÉR
Bérleti jogviszony hosszabbítására vonatkozó rendelkezések
Az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a
lakbértámogatásról szóló 11/2022. (V.9.) Ör. (Lakásrendelet) 22. § - 23. § rendelkezései alapján a bérleti
jogviszony hosszabbításának jogszabályi feltételei:
22. §
(1) Kizárólag annak a bérlőnek az elhelyezése hosszabbítható meg, aki(nek)
a) kérelmét a bérleti szerződés lejárta előtt benyújtotta,
b) és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre eső havi nettó jövedelme a nyugdíjminimum összegének
130 %-át, nem pályázati úton, fiatalok garzonházában történő elhelyezés során egyedülálló személy esetén a
nyugdíjminimum összegének 260 %-át eléri, de családban élő személy esetén a minimálbért, míg egyedülálló
személy esetén a garantált bérminimum összegét nem haladja meg – az alsó jövedelemhatárnak való megfelelést
komfort nélküli komfortfokozatú lakásban való elhelyezés, bérleti jogviszony létesítése komfort nélküli
komfortfokozatú lakásban jogviszony rendezéssel esetén nem kell vizsgálni, míg a piaci alapon történő pályázat,
valamint nem pályázati úton, fiatalok garzonházában, valamint önkormányzati érdekből történő elhelyezés esetén
felső jövedelemhatár nincs,
c) és a vele együttköltöző személyek Szegeden – komfort nélküli komfortfokozatú, valamint nem pályázati úton,
fiatalok garzonházban való elhelyezése esetén az ország területén – nem rendelkeznek önálló lakásnak minősülő
beköltözhető ingatlannal, önálló lakásnak minősülő, beköltözhető tulajdoni hányaddal, illetve azon haszonélvezeti
joggal,
d) és a vele együttköltöző személyek Szeged – komfort nélküli komfortfokozatú, valamint nem pályázati úton,
fiatalok garzonházában való elhelyezés esetén az ország területén – önkormányzati tulajdonú lakás
vonatkozásában határozatlan idejű bérleti jogviszonnyal nem rendelkeznek,
e) szegedi önkormányzati bérlakásra vonatkozó szerződése a bérbeadó általi felmondás alatt nem áll,
f) az Önkormányzat és a vagyonhasznosító, illetve a közüzemi szolgáltatók felé nem áll fenn tartozása,
díjhátraléka, és
g) a lakást rendeltetésszerű használja.
(2) Az a korábbi bérlő, aki a hosszabbítás feltételeinek megfelel, de a hosszabbítási kérelmét a bérleti jogviszony
megszűnését követő 60 napon belül nyújtotta be, és lakbér-, használati díj hátraléka és közüzemi díjtartozása nincs,
valamint a lakás rendeltetésszerű használatát biztosítja, sor kerülhet elhelyezésének hosszabbítására.
23. §
(1) A bérlő elhelyezése ötévenként további legfeljebb 5 évvel meghosszabbítható. Szociálisan rászorultak átmeneti
elhelyezése jogcímen, valamint nem pályázati úton, fiatalok garzonházában történt elhelyezés esetén az elhelyezés
időtartama legfeljebb az eredeti elhelyezéstől számított 15 év, utóbbi esetben feltétel továbbá, hogy a kérelmező a
kérelem benyújtásakor a 40. életévét ne töltse be. Önkormányzati érdekből történő elhelyezés hosszabbítása az
önkormányzati érdek fennállása esetén lehetséges.
(2) A hosszabbítás időtartama alatt a bérlő
a) szociális lakbért fizet: bérleti jogviszony létesítése komfort nélküli komfortfokozatú lakásban
jogviszonyrendezéssel; komfort nélküli komfortfokozatú lakásban történt elhelyezés; szociálisan rászorultak
átmeneti elhelyezése esetén,
b) költségelvű lakbért fizet lakbérkedvezmény érvényesítésével: korábban szociális helyzet alapján pályázati úton
történő elhelyezés; ideiglenesen elhelyezettek; bérleti jogviszony létesítése jogviszony rendezéssel,
lakbérkedvezmény melletti költségelvű pályázati úton történő bérbeadás esetén
c) költségelvű lakbért fizet: fiatalok garzonházában nem pályázati úton történt elhelyezés;önkormányzati érdekből
történő elhelyezés esetén,
d) piaci lakbért fizet piaci pályázat során létrejött bérleti jogviszony esetén,
e) az a)-d) pontokban fel nem sorolt jogcímek esetén a bérlő költségelvű lakbért fizet.
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NYILATKOZAT

Alulírott,

Név:

___________________________________

Születési ideje:
Szem.ig.szám:

 születési helye: ________________________


tudomásul veszem, hogy az IKV Zrt. az adatlapon feltüntetett adatok valódiságának
ellenőrzése érdekében Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával adategyeztetés
végezhet, az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek
mértékéről szóló 11/2022. (V.9.) Ör. (Lakásrendelet) 7. mellékletében rögzített adatkezelési
szabályok figyelembevételével.
Szeged, 20 ……év……………………..hó ………nap.

kérelmező aláírása
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MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT
IGÉNYLŐ MUNKÁLTATÓI ADATAI

Neve:
Munkahelyének neve:
Munkahelyének címe:
Munkaköre:
Határozott munkaviszony esetén a
munkavállalás időtartama:







-tól
-ig

Határozatlan munkavállalás esetén a
munkavállalás kezdete:
Folyamatos munkaviszony kezdete:

Intézménynél levő munkaviszony kezdete:

3 havi átlag nettó jövedelem:

Szeged, …...............év…………….hónap……..nap.

igénylő
munkáltatójának aláírása
bélyegző
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MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT
IGÉNYLŐ HÁZASTÁRSÁNAK/ÉLETTÁRSÁNAK MUNKÁLTATÓI ADATAI

Neve:
Munkahelyének neve:
Munkahelyének címe:
Munkaköre:
Határozott munkaviszony esetén a
munkavállalás időtartama:

Határozatlan munkavállalás esetén a
munkavállalás kezdete:





Folyamatos munkaviszony kezdete:



Intézménynél levő munkaviszony kezdete:



-tól
-ig

3 havi átlag nettó jövedelem:

Szeged, …...............év…………….hónap……..nap.

házastárs/élettárs
munkáltatójának aláírása
bélyegző
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MUNKÁLTATÓI NYILATKOZAT
IGÉNYLŐ HOZZÁTARTOZÓJÁNAK MUNKÁLTATÓI ADATAI

Neve:
Munkahelyének neve:
Munkahelyének címe:
Munkaköre:
Határozott munkaviszony esetén a
munkavállalás időtartama:





-tól
-ig

Határozatlan munkavállalás esetén a
munkavállalás kezdete:
Folyamatos munkaviszony kezdete:

Intézménynél levő munkaviszony kezdete:




3 havi átlag nettó jövedelem:

Szeged, …...............év…………….hónap……..nap.

hozzátartozó
munkáltatójának aláírása
bélyegző

9
Utoljára frissítve: 2022.07.15.
FNY-Ü-4

10
Utoljára frissítve: 2022.07.15.
FNY-Ü-4

11
Utoljára frissítve: 2022.07.15.
FNY-Ü-4

12
Utoljára frissítve: 2022.07.15.
FNY-Ü-4

