KÉRELEM
hatósági bizonyítvány kiállítása iránt


Alulírott

Név:

Születési név:

Születési ideje, helye:

Anyja neve:

Lakcíme:

Telefonszáma:

e-mail címe:

személyi igazolvány száma:


kérem, hogy a 259/2022.(VII.21.) Kormányrendelet 7/A § (1) bekezdése alapján 

részemre szíveskedjenek hatósági bizonyítványt kiállítani 

az Andornaktálya……………………………út…..számú (……………helyrajzi 

számú) ingatlanon belül található lakás rendeltetési egységek számáról.

Kijelentem, hogy az ingatlan nem minősül társasháznak, vagy lakásszövetkezetnek.
A hatósági bizonyítványt a 
………………………………………………………………………………….………
(egyetemes földgáz szolgáltató neve, és címe) 
részére kívánom benyújtani a 259/2022.(VII.21.) Kormányrendelet /továbbiakban: Rendelet/ 7/A § (6) bekezdése szerint, a Rendelet 7/A § (5) bekezdése alapján meghatározott kedvezményes többletmennyiség igénybevétele céljából
Az ingatlanon lévő építményben a következő önálló rendeltetési egységek találhatóak: /Kérjük a szükséges adatok kitöltését!/

lakás rendeltetési egység helyiségei:

LAKÓHELYISÉGEK: 
/Kérjük a szükséges adatok beírását, és/vagy a megfelelőt aláhúzni!/

Lakószoba: 1 db _____m2-es, 1 db.____ m2-es, 1 db.____ m2-es, vagy: NINCS

Étkező: _________db, vagy: NINCS 

Egyéb lakóhelyiség:  _________db, vagy: NINCS 


FŐZŐHELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, és a megfelelőt aláhúzni!/

Konyha:_______db, vagy: NINCS

Főzőfülke:______db, vagy: NINCS


EGÉSZSÉGÜGYI HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/

Fürdőszoba_______db, vagy: NINCS,

Zuhanyozó_______db, vagy: NINCS,

WC__________db, vagy: NINCS

KÖZLEKEDŐ HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/
Előszoba:_____db, vagy: NINCS

Előtér:______db, vagy: NINCS

Belépő:_____db, vagy: NINCS

Folyosó:____db, vagy: NINCS

Szélfogó:____db, vagy: NINCS

TÁROLÓ HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/
Kamra:______db, vagy: NINCS

gardrób:______db, vagy: NINCS

lomkamra:______db, vagy: NINCS

háztartási helyiség:_____db, vagy: NINCS



lakás rendeltetési egység helyiségei:

LAKÓHELYISÉGEK: 
/Kérjük a szükséges adatok beírását, és a megfelelőt aláhúzni!/

Lakószoba: 1 db _____m2-es, 1 db.____ m2-es, 1 db.____ m2-es, vagy: NINCS

Étkező: _________db, vagy: NINCS 

Egyéb lakóhelyiség:  _________db, vagy: NINCS 


FŐZŐHELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, és a megfelelőt aláhúzni!/

Konyha:_______db, vagy: NINCS

Főzőfülke:______db, vagy: NINCS



EGÉSZSÉGÜGYI HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/

Fürdőszoba_______db, vagy: NINCS,

Zuhanyozó_______db, vagy: NINCS,

WC__________db, vagy: NINCS




KÖZLEKEDŐ HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/

Előszoba:_____db, vagy: NINCS

Előtér:______db, vagy: NINCS

Belépő:_____db, vagy: NINCS

Folyosó:____db, vagy: NINCS

Szélfogó:____db, vagy: NINCS


TÁROLÓ HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/
Kamra:______db, vagy: NINCS

gardrób:______db, vagy: NINCS

lomkamra:______db, vagy: NINCS

háztartási helyiség:_____db, vagy: NINCS



lakás rendeltetési egység helyiségei:

LAKÓHELYISÉGEK: 
/Kérjük a szükséges adatok beírását, és a megfelelőt aláhúzni!/

Lakószoba: 1 db _____m2-es, 1 db.____ m2-es, 1 db.____ m2-es, vagy: NINCS

Étkező: _________db, vagy: NINCS 

Egyéb lakóhelyiség:  _________db, vagy: NINCS 

FŐZŐHELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, és a megfelelőt aláhúzni!/

Konyha:_______db, vagy: NINCS

Főzőfülke:______db, vagy: NINCS


EGÉSZSÉGÜGYI HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/

Fürdőszoba_______db, vagy: NINCS,

Zuhanyozó_______db, vagy: NINCS,

WC__________db, vagy: NINCS


KÖZLEKEDŐ HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/

Előszoba:_____db, vagy: NINCS

Előtér:______db, vagy: NINCS

Belépő:_____db, vagy: NINCS

Folyosó:____db, vagy: NINCS

Szélfogó:____db, vagy: NINCS


TÁROLÓ HELYISÉGEK:
/Kérjük a szükséges adatok beírását, vagy a megfelelőt aláhúzni!/

Kamra:______db, vagy: NINCS

gardrób:______db, vagy: NINCS

lomkamra:______db, vagy: NINCS

háztartási helyiség:_____db, vagy: NINCS











(Tájékoztatásul közöljük, hogy az OTÉK 105. § (1) bekezdése alapján:

„ a lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése)”


(Kérjük ennek az idézett rendelkezésnek a figyelmes tanulmányozását és értelmezését, annak érdekében, hogy előzetesen –a kérelem benyújtása előtt- mérlegelni lehessen, hogy valóban van-e a lakásban 2-3 vagy 4 önálló lakás rendeltetési egység! Nem automatikus ugyanis, hogy egy többszintes, például kétszintes lakásban biztos, hogy két önálló lakás rendeltetési egység van, ha nem felel meg egy-egy rendeltetési egység a leírtaknak.)


Andornaktálya, 2022…………….hónap………..nap




                                                                        

                                                                       _______________________________
                                                                                      Kérelmező aláírása

