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Vonatkozó jogszabályok:




A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X.26.) Korm.rendelet
A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Korm.rendelet

A fent meghatározott jogszabályok alapján végezzük a polgárok személyi adatait és lakcímét
tartalmazó nyilvántartás karbantartását, illetve a szépkorúak jubileumi köszöntése érdekében
az adatok egyeztetését
Népesség-nyilvántartás
A nyilvántartás olyan , települési ( területi és központi ) szinten működő hatósági
nyilvántartás, amely a polgároknak törvényben meghatározott személyi és lakcímadatait,
valamint az azokban bekövetkezett változásokat tartalmazza.
A nyilvántartás feladata a törvényben meghatározott adatok és változások gyűjtése és kezelése
azokról okiratok kiadása és a törvényben meghatározott esetekben a jogosultaknak adatok
szolgáltatása.
Lakcím bejelentés
Magyarország területén élő e törvény hatálya alá tartozó állampolgár köteles a beköltözés,
vagy a kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének
címét a települési Önkormányzat jegyzőjének nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni.

A lakcímbejelentést azon a településen kell megtenni, ahol az állampolgár lakcímet szeretne
létesíteni.
A bejelentés helye Szákszendi Közös Önkormányzati Hivatal 2856 Szákszend, Száki utca 91.
A lakcím bejelentés lakcímjelentő lapon történik, amely ingyenesen beszerezhető a
lakcímbejelentés helyszínén, valamint a Kormányablakban. Minden állampolgár részére
külön lakcím jelentő lapot kell kitölteni. ( gyermekek részére is külön bejelentő lap töltendő
ki)
A lakcímbejelentés ingyenes.
Az eljáráshoz a következők szükségesek:





személyazonosító igazolvány / személyi lap, ha van ilyen /,
lakcímkártya, amennyiben a polgár már rendelkezik vele,
lakcímjelentő lap ( a lakcímbejelentéshez a lakás tulajdonosának vagy a lakás
használatára egyéb jogcímen jogosultnak a hozzájárulása szükséges ,
a lakás tulajdonjogára vonatkozó okirat .- tulajdoni lap, vagy adásvételi szerződés

A lakcím bejelentése során a lakcímkártya kicserélésre kerül, amelyet az oroszlányi
okmányiroda készít el és postai úton juttatja el a megadott címre.
A lakcím bejelentés ténye önmagában a lakáshoz fűződő, valamint egyéb vagyoni jogokat
nem keletkeztet, nem szüntet meg
Lakcímrendezés
Ha a jegyző a bejelentkezést követően állapítja meg, hogy a bejelentett lakcím nem valós, a
lakcímet a nyilvántartásban " FIKTIV " jelzéssel szerepelteti mindaddig, amíg a Polgár valós
lakcímét be nem jelenti.
Ha a polgár igazolja, hogy a lakásába bejelentkezett személy ténylegesen nem lakik ott, az
érintett polgár lakcíme a nyilvántartásban
" FIKTIV " jelzéssel szerepeltethető mindaddig, amíg a polgár új lakcímet nem jelent be.
A lakcím csak abban az esetben szerepeltethető " FIKTÍV " jelzéssel, ha az eljárás során
megállapításra kerül, hogy az érintett a lakásból a lakás végleges elhagyásának szándékával
távozott.
A "FIKTIVVÉ " nyilvánításhoz szükséges okmányok :





kérelem ,
okirat, amely tartalmazza , hogy a kijelentendő személy nem lakik az adott címen ,
okirat hiányában két tanú aláírása, akik tanúsítják , hogy a kijelentendő személy az
adott címen nem lakik,
1 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap

Adatszolgáltatás
A nyilvántartás szervei a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátok között - a polgár
,illetve jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kérelmére, a
felhasználás céljának és jogalapjának igazolása esetén - adatot szolgáltatnak.
Adatszolgáltatásra bármely polgár, illetve jogi személy , és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, jogának , vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében jogosult, ha
azt írásban, a felhasználás céljának és jogalapjának igazolásával kéri.

Az adatszolgáltatásért fizetendő díj mértéke az adatigénylés indokától függően a
jogszabályban meghatározott összeg.
Személyi azonosító jel képzése
A népesség-nyilvántartásban szerepelnek a Magyarország területén élő magyar
állampolgárok, bevándorolt és menekültként elismert személyek A nyilvántartásban szereplő
személyek személyi azonosító jellel rendelkeznek. A külföldön élő magyar állampolgárok
akkor szerepelnek a nyilvántartásban, - ha magyar állampolgárságuk külön eljárás szerinti
igazolása után - kérik adataik felvételét, illetve meglévő adataik további kezelését. Adataikat
kérelmükre a nyilvántartásból törölni kell.
Az érintettet személyazonosító jeléről - az újszülött kivételével - a nyilvántartó szerv
lakcímkártyával tájékoztatja.
Az újszülöttet személyazonosító jeléről az anyakönyvvezető tájékoztatja a születés
anyakönyvezése után.
Kivándorlás, magyar állampolgár végleges ország- elhagyásának bejelentése
A magyar állampolgár, bevándorolt vagy menekültként elismert személy azt a tényt, hogy
Magyarország területét külföldi letelepedés szándékával elhagyja, köteles a lakóhelye szerint
illetékes Önkormányzatnál bejelenteni. A népesség-nyilvántartásban a kivándorlás tényét
lakcímjelentő lappal kell közölni.
-jegyzőkönyv felvétele
-személyi igazolvány
-lakcímkártya
- lakcímjelentő lap
Hazatelepülés
A magyar állampolgár, bevándorolt, letelepedett vagy menekültként elismert személy azt a
tényt, hogy Magyarország területére hazatér, vagy bevándorlási , letelepedési engedélyt kapott
köteles a lakóhelye szerint illetékes Önkormányzatnál azt bejelenteni.

