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Ináncs Község Önkormányzatának  

6./2010.(IV.16) KT. számú rendelet e 

a lakcímbejelentés helyi szabályairól 

 

Ináncs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgárok személyi adatainak és 

lakcímének nyilvántartásáról szóló többszörösen módosított 1992. évi LXVI. Törvény ( a 

továbbiakban Nytv.) előírásaira, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. Tv. végrehajtásáról szóló, többször módosított 

146/1993.(X.26.) Kormányrendelet ( a továbbiakban Vhr.) előírásaira figyelemmel a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a lakcímbejelentés helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1.§ 

 

Bevezető rendelkezések 

 

1) E rendelet személyi hatálya Ináncs község közigazgatási területén lakóhellyel 

rendelkező, illetve állandó lakóhelyet vagy ideiglenes tartózkodási helyet létesíteni 

szándékozó magyar állampolgárokra, bevándorolt, letelepedési engedéllyel rendelkező 

és menekültként elismert személyekre terjed ki. 

2) E rendelet tárgyi hatálya Ináncs Község közigazgatási területén a lakcím bejelentési 

eljárásra terjed ki. 

 

2.§ 

 

Értelmező rendelkezések 

 

E rendelet alkalmazásában lakásnak minősül a lakások és helyiségek bérletére, valamint az 

elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. Törvény  91/A. §-nak 

megfelelő helyiségcsoport. 

 

3.§ 

 

Hatásköri és illetékességi szabályok 

 

A lakcím, illetve annak változásával, a tartózkodási hely létesítésével kapcsolatos   hatásköri   

és illetékességi szabályok a Vhr. 29. § (1) bekezdése szerint alakulnak. 

 

4.§ 

A lakcím bejelentése és nyilvántartása 

 

1) A lakcím bejelentéshez a kérelmezőnek az Nytv. 26.§ (1) előírt határidőn belül az 

Nytv. 26.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozaton és az Nytv. 15.§ (1) bekezdésben előírt 

adatok közlésén túl be kell  mutatni a használati jogcím igazolása és az egy főre eső 

lakrész négyzetméterének megállapítása céljából az ingatlan 3 hónapnál nem régebbi 

tulajdoni lapját, vagy adásvételi szerződését, új építésű ingatlannál a használatbavételi 

engedélyét, (a használatbavételi engedélyben szereplő közművek – szolgáltatóval 

kötött szerződéssel – meglétét igazolni kell) bérlakás esetén a bérleti szerződést.      



 2 

Amennyiben a fenti okiratokból az ingatlan lakrész nagysága  nem állapítható meg,  

      annak megállapítására a jegyző helyszíni szemlét folyatat le. 

A lakás e rendelet 1993. évi LXXVIII. Törvény 91/A §-ban meghatározott műszaki      

követelményeinek való megfelelésről a polgár nyilatkozik.  

 

2) Annak tényét, hogy a lakcímként feltüntetni kívánt lakás (szükséglakás) megfelel-e az 

Nytv., a Vhr., és jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, a jegyző a 

lakcímbejelentés során – elsődlegesen a bemutatott okiratok adattartalma, az ügyfél 

nyilatkozata alapján, másodsorban helyszíni szemle útján – ellenőrzi. 

3) A bejelentkezést el kell utasítani, ha a lakcímként feltüntetni kívánt lakás nem felel 

meg a Nytv., a Vhr., valamint a jelen rendeletben meghatározott követelményeknek, 

illetve az egy főre eső lakrész mértéke – a lakás hasznos alapterületére és a 

nyilvántartás szerint oda már bejelentkezettek számára figyelemmel – nem éri el a 6 

négyzetmétert. 

4) Nem alkalmazható a (3) bekezdés második mondatában meghatározott elutasítási ok 

Nytv. 30.§ (1) bekezdése, illetve a Vhr. 30.§ (2) bekezdése szerinti esetben kiskorú 

gyermek lakóhelyének, illetve az újszülött első lakhelyének bejegyzésekor. 

 

5.§ 

Szabálysértési rendelkezés 

 

A lakcímbejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az egyes szabálysértésekről szóló 

218/1999.(XII.28.) Korm. rendelet 29.§ (1),(2) bekezdésében meghatározott 

jogkövetkezményeket kell  alkalmazni. 

 

6.§ 

 

Záró rendelkezés 

 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit  a folyamatban lévő ügyekben 

is kell alkalmazni.  

 

Ináncs, 2010. április 15. 

 

Nagyné Halmai Katalin sk.                                                            Kiss Péter sk. 

              jegyző                                                                               polgármester 

 

A rendelet kihirdetve: 

 

Ináncs, 2010. április 16.     

 

 

 Nagyné Halmai Katalin                                                       

          jegyző                                                           


