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'/2013.(ll,
a lakcinbei€lentés

rondeletc

szabátyiiról. rlltótclciűl

Ráj Községi Önkomfuyzat Képljselórcstiilete Magymrzág ÁlaliöNénye 32, cjkk

(2)
bekezdésaben loglah joekórében eljána. Magyaíoszág hel],i őlkománrzalanól szóIó 20 1 l , évi
clxxxrx, 6rvény ó. § c) ponlja alapján. figyelemmcl a polgábk szcmélyi adatainak és
|akclh éne k n,Yi lrántáíás áról szóló tobbszöúsen mó dosnolt l 992 é! i lxvi, lónmyre (N\:ro és
dzal egyséles szerkezetben lévó és ltgFhajtásárcl s7_óló. többszöl módosnon 146/1993
(x.26,) Kornán),r€ndeletben (a io\ábbiakb.n: vnr,) foglallaha, a lakcjmbejeleútés helyi
szabáI],inól ü a]ábbi Éndctelel alkótj!:

Általáno§ rondolke7ó§ck

l,§
(r)

rendelel szenólyi h,úly! Rád község önkdrnráuyzatánal kózigazgátási lerülctón
lakóhellyel lcndelkzó. illetve állandó lakóhelyet vagy ideiBlenes taliózkodási helyer
lélesitcni szándékozó na$€r áltdnpolgárok.a, be!ándoroh, leÉI.p.désienccdélb€l
Éú.jelkezőés íeneküllként elhnm szenélyekrc rcried ki,

E

E rendelel túl§i hatálv1 Rád község önkornrán}2atának
].kcim bejelentési eljfuáía t+d ki,
(])

közisazsaiási terüLcrón a

A

reDdelet alkalnuásá solrin hasaáll logalnak, éiiehnezó reídelkezésekés
nerhatáDzások tekintetében az irányadó ioEs2bályo]r:
G)

1992, évi Lxv1 tö ény a polgáíok szenrélyi adataiMk és lakcímének
nyilllrntaíásáról (e$ségcs szelkezelben a l46/l99]].(x. 2ó.) szánrú végrehajiási

(b)

25]/t997, (xu, 20 ) kormányrend.let az országos lelépü]éyendezésiés épílési

Ertolnező rcndelke7ó§.l

2,§
(r]

A löbbszőr módosilol! 1992, é!i LxvL a PólEi]ok szenélyi adahinak és lakcínének
n, l,al o]a,fu ,olo,alo\_obtkh \ylv jLl\;,\dl3p;1:
G)

A polgár lakóh.lye

(Nytv, 5, § (2) beke2dése): lnmk a l.kisnat a cinc,
amcl)óen a polgáí él, A ]atcin bejelenlés szeúponljából lalásna! lekinténdó ú_
az egy vagy több lakónelyiségból á]ló épüIer vagy épülctEsz, anelyel a polgái
éleivilclsz€rűen oiúonául használ. iovábbá a küiöldön éló Dagyar és ncn
magrar állanpolsábk kivélelólcl a2 a helyisé!. ahol valati szűkségból latit,
!agj- aneMlibennrásiakísdnincsen nrclszáll.

Ápolgír lart'zkodásiholre (Nytv 5. § (:]) bekzdése): ainak a lakúnak a cime,
alol _ lakólrelye végleges elha!}ásának szindéka nélkül háron nómpnil
no$abbideig1 tózkodit
25] loa, l\l'^ j ? oR/aJ..'.|eo, P,,",,J./. l c,.p,,e- lo\e..l, fl ,
lomjn]rendclet (á lo\Jbb 3kban: oTEK) erl. meben
^

4,o,olo

Llkás (oTEK l05,

§ (l) bekezdér: A laks olyan hu72mos úJlózkodás céljáú
szo]gáló önálló rendelletésj e$6és, melynet lakóhelységeit (lakószoba, étkeá
slb,), fózóhelységen Gonyha. fózófulkc). egészségügyi helyséseil (flirdószoba,
mosdó, zuhanyozó. Wc), közlckedóhelyisécen (elószoba. eIótéI. belépó, szélfoeó.
kőzlekedó, lól)osó) és 1ároló l)cl],séeeil (kú a, gardrób, lonkmr4 házranási
]relységek, slb.) úgy kcu ki.láIitúi, hogy azon esyúnesen iegyék leberóvé

pihenés (az álváí) és !z olllroni ievékenységek fol},tatását,
a fózési. njosog!1]is és az éike2éí,
a tiszlá|kodásl, nosáí. ú illcmhely húaálalál,
a

d)

,/Ll,Pg, J,Jdgo( e, la,J)Jl
"/ é]!,, lei\!/
pro8q! s2.íint (pl, élelnriszerlílolis. hútós2ekrény elbelyezési

lehelóséee. nosás cé|á! szolgáló bcrcndezés. ruhiDemú. Iakás
kdbaniarlási eszközejnek, egyéb s,enzánroknak és
spo]teszkó,-ökDek u eürellezése)
(b)

bekezdés): A lakószoba a latás fiinden olyln
kózletlen tcmészeles neBvilágnású és szellózósú, futheló. lruzanros taíózkodás
céljáIa sbleáló, legalább 8 m: hlsznos .laPtérületú hclyiséae, mely lehetóvé
reszi ü (oTEK I05, §) (l) bekezdés a) pontia szúiili levékenysélek fol},iarását
kivévc a jóvedelemszezéí szoleáló munkavégzóst és az azoboz kapcsolódó

L.k&zoba (oTDK ]05. § (2)

beiondezések elhelyezését,

G)

A lakl§ ltB.libb cgy lakószobájínak ihptcrúlgtg t6 m: vágy anDíI nn§obb
les/en. Ezen alapleriileibe nen §záníihitó be a lakószobának a lózó ós/vaey ú
ille/o íLÁcio., ia,á , /"|JJ,h.b §,e, lel)i",,.,/ l-,.1o, alaoknlcc,
a|,c1| },be, d, ó |, ,o, ,ooJ eE eí\el ,o/,, ,U., ( 05 §rr b.|c,de ]

(d)

A

Iákásnak

fijrrelóNk

fre.Iel(r,,ello/P,|

ke|] lemie, leheúleg nrindcn heIyiségben d rendelietésnek

"íF /e,c, fc_\,l,,c,ld5 ó/o\,ar,

Hrtisköri

ó§

(.l,,\o,1 K,05 §.4]

illoték.sségj szf,bálYok

3,§

A polciiíúka lakcnnét. illcive an.al !állozá§]t az új lakcínre szerint illetékcs ]cglzónól vagy
járisi hnlillnál kell bejelenionic. A polgfu Gilózkodási hclrének újabb iartózkodási hé1),
létesitésenélküli mecszüntetését a llkóhelye szerint il]etékes .ieg/2ónól Vagy járási llilalalíál is

]
A lakcím bejclentóso

ós

nlilvióntlrtása

r.§
0)

Az N),t\,, 26. § (1) bekezdése szednt, a Malyar Közlils.ság teülelén éló. e tórvén}
latálya alá úllozó Potgrr (4. § (l) bekgzdés) kőreles bekön;zés vagy kikjltóz:s úá
l1o1 nm\Tspü belül lakónelyéneL, illetve ta.tózkodási helyérei cínéia járásj
hiw ta]nál nv ilvádarlás ba !étel céliábó]

^

()
(1)

be

iclente. i,

lakcifubejclenlés a bejelenlcndó lakóhely !a_qy bnózkodásihely

s

zerinl

il

Ietékes j áiisi

N],tv, 26, § (4) bekezdése llapján, a lakcinrbeFlentéshez a ]akás iulajdonosánat vásy

^l
a Iakás basznáhna egyébjogcin

A

poIeár

/el\e|

(a]

Az

!

á noz.a;a",u.u .,iiseg"",
"nlogo,utr,*r
kncínbejelentése sórán a lróvetkezó adltoial kóai a helvi nlilvánladó

Nlh

l5,

§

llIbelczdise alip.,Jn

temészetes szejnélyeonosiIó adatail.
d)

0
3)
n)

(b)

a

tuiajdonos vagy a l.tás hasznilatára jogosult hozájáiulósál,

Eren lelúl a lakcinbejclenréshez

a polgárnak nyilatkozDia keil a h.lds
nógy2elnéter szerint] Gúletóról, új jDgallan esclében be kell nubtDia a
használatbavóteli engedéIyt, vásáro]l iigallan esetében !z adásvóteli shzódés,
önkomályzati béilakls esetén a bé.ló küelőló ha!áóZior,

(c) A

knás az oTÉK álúl meghaláIozott fuiiszaki kóYetelményeknek való

megfeleléVól

a

polgár köi.Ies nyilalkobj,

A bejeledtet iakcim lalódiságál az adúok ahpján a jc$zó á vhl, ra, § (l) bekezdése
szerint és a IAKARNET rendszeúen ellcnóEi ADrak tényét.hógy a latcinj(ént
felrttnlehi ki!ánl lakás negfelele az Ní},, a vhr,. és a jelen re;a.I"tuin ..glatfuozoll
koletelmén}tknék, a je9,zó a lakcinrb€jelcntés soún eLósolbaú a benutato-tl ókiBtot

adatt!úal,la.

ü

ügyfél nyiIálkozata .lapján cllenóIzi, lndokok esetbeD nelvszíni szerrle

Ha a j*],zó a b.jelentés elfogadása ütár állapiüa neg, hogy a bejelcften lalcin ncm
]€lós. fuegálllpitja a latcin érvéníeIenségél
és a dönrés .iogcróÉ enelkcdését köveódn
aZ énényleleD ]akcimadálol a nyilvánlaílisba fiktiv jelzés*l szeEpe]teti mindaddig.
amig apol8ára lalós lakcimét bc nenjélenti,

4
(ú)

A legrzó szükség ve nt ellenórr. bósy a bejcienlésben szerelló lakciíeúaz egy fóre
*ó.tiz négyzüna Fndellrezéye álle. lndolol! esetben helyszini srenne;íását
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Abeielenlesl

a

l.\ellezo

e\ele(ben
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loí
i,ú olo "vJg,, r bí!,e| d ePveb o bol .m ietl n.g c ]J]'flí ,,e,e|lé,,e
Lor+] o/ó o!.dbJy e,,dc'LeJ,.', e(, a h".Ien\,l a Vl,,, ]1, §,',
;eLe/dc-e

alap|an el

A bejele.iésl akkor i§ el ke]i !t!sit!ni. ha a lakcimként fcltiinlelni kivárt lakás
nel ii l,e/,]r_,,.
\fu, fIn,,J]lcn
e,d.|elo., n,!|d,o/ou
(ó,,d. 1,d).ü,r e,
lole c,o l,',$/ r;eLe 1 lal,. 3'_p e.'e éle., a
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nár bejelentell.k szfunáE 6g_\,elenfuel nen éri el ! liz
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5,§

|z . tndelet

a kibndetése napján lép hatályba. rendelkezéscit csak a hatálybalépé$ kóveióen
indu]i tigyekben keu alk .lahi,
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