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ADATLAP
LAKÁSCSERE IRÁNTI KÉRELEM

I. Jelenlegi önkormányzati tulajdonú lakás adatai
Bérlő neve:

______________________________________________________________

Bérlemény címe:



Bérlemény törzsszáma:

____________________

Alapterülete:

____________________ m

__________________________________________________
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 összkomfortos  komfortos  félkomfortos  komfort nélküli
A lakásbérleti szerződés:  határozott idejű
 határozatlan idejű
Komfortfokozat:

II. Jelenlegi önkormányzati tulajdonú lakásban lakó személyek
Magánszemély neve:

Születési hely, idő:

Bejelentés jogcíme:

Bejelentkezés
időpontja:

III. Az igényelni kívánt cserelakás adatai
Szobák száma:

____________

Alapterülete:

____________ m
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 összkomfortos  komfortos  félkomfortos  komfort nélküli
Építése:
 panel  hagyományos
Az épület rendelkezzen felvonóval:
 IGEN  NEM
Komfortfokozat:

Elhelyezkedése:
____________________________________________________________________________________
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IV. A csereigény indoklása
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

V. Bérlővel együtt költöző személyek:
Születési hely, idő:

Magánszemély neve:

Bejelentés jogcíme:

VI. Vagyonnyilatkozat
1. Az V. pontban felsorolt személyek valamelyike rendelkezik-e beköltözhető lakástulajdonnal,
lakásbérlettel, vagy ingatlan-nyilvántartásban tulajdonra bejegyzett beköltözhető haszonélvezettel?

 IGEN, rendelkezünk ______________________________________________________________
 NEM rendelkezünk.

2. Az V. pontban felsorolt személyek valamelyike rendelkezik-e az ország területén bárhol egyéb más
ingatlannal (üdülő, termőföld, stb.)?

 IGEN, rendelkezünk ______________________________________________________________
 NEM rendelkezünk.

3. A kérelmező és a vele együtt költözni szándékozók kijelentik, hogy vagyonuk együttes forgalmi értéke a
vonatkozó önkormányzati rendeletekben meghatározott mértéket, azaz az 1 995 000 Ft-ot

 meghaladja.
 NEM haladja meg.
4. Rendelkezik-e lakbérhátralékkal?

 IGEN
 NEM

5. Rendelkezik-e közüzemi díjhátralékkal?

 IGEN
 NEM
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VII. Nyilatkozat
Alulírott nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek és hozzájárulok azok
ellenőrzéséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához, valamint helyszíni környezettanulmány készítéséhez.
Szeged, 20……..év…………………..hó……….nap.
bérlő neve:

bérlőtárs neve:

aláírása:

aláírása:

bérlőtárs neve:

Ha kérelmező gondnokság alatt áll, gondok neve:

aláírása:

aláírása:
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FIGYELEM! FONTOS TÁJÉKOZTATÁS!
Kérjük figyelmesen olvassa végig, hogy megalapozott döntést tudjon hozni.
Tájékoztatjuk, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (2) b) pontja és 60. §-a
értelmében Ön jogosult kérelmezni, hogy beadványát, kérelmét Szeged Megyei Jogú Város
Közgyűlésének döntési hatáskörrel rendelkező Bizottsága(i) zárt ülésen bírálják el.
Zárt ülés kérelmezése esetén személyes adatait csak a vonatkozó jogszabályokban
meghatározott személyek ismerhetik meg, az előterjesztések, az ülések jegyzőkönyvei, a
Bizottság határozatai nem lesznek elérhetőek az interneten keresztül.
Nyílt ülésen történő döntés esetén az Ön személyes adatait is tartalmazó bizottsági
előterjesztések, valamint a Bizottság döntéseit tartalmazó jegyzőkönyvek, határozatok az
önkormányzati döntések nyilvánosságának biztosítása céljából feltöltésre kerültek a
www.szegedvaros.hu oldalra. Ebben az esetben Önnek tisztában kell lennie azzal, hogy
személyes adatait bárki számára hozzáférhetők, letölthetők lesznek az interneten keresztül, illetve
a keresőszoftverek (pl.: Google) beindexelhetik ezeket az adatok. Ennek következtében az Ön,
illetve hozzátartozójának nevét beírva a keresőszoftverbe, akár közvetlen találati eredmények is
mutathatnak az Ön vagy hozzátartozójának személyes adataira.

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatosan további részletes tájékoztatást érhet el az
IKV Zrt., illetve a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának/Hivatalának honlapján digitális
formátumban valamint papír alapon az ügyfélszolgálati helyiségekben.
NYILATKOZAT
Magánszemély neve: _____________________________________________________________
Magánszemély születési neve: _____________________________________________________

Születési ideje:

 születési helye: _______________________________

Édesanyja neve:

__________________________________________________________

A fenti tájékoztatás alapján kérem, hogy beadványomat, kérelmemet a döntési hatáskörrel
rendelkező Bizottság

 ZÁRT

 NYÍLT

(választását kérjük x-el jelölje)
ülésen bírálja el.
Nyilatkozom, hogy


a fenti tájékoztatást elolvastam, tartalmát megértettem, valamint



a személyes adataim kezeléséről szóló adatkezelési tájékoztatót elolvastam.

Szeged, 20……..év…………………..hó……….nap.

nyilatkozatot tevő aláírása
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