
 
A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ 

NYUGDÍJINTÉZETE 
 

  
 

 
 

Igénybejelentés  
LELKÉSZI LAKÁS bérlésére 

a marosvásárhelyi Kálvin-házban 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Az IGÉNYLŐ személy adatai 

 
 

NEVE 

 

Személyi szám (CNP)              
 

Személyi igazolvány száma   érvényessége  
         széria                       szám 

 

Születési hely és idő   
 
Családi állapota * Házas  Özvegy  Elvált  Egyedülálló  

 
* amennyiben házas, kérjük megadni a házastársra vonatkozó adatokat is  - 3. oldal. 

 

Gyermekek száma:   

 
Szolgálati helye: ______________________________________________________________ 
 

 
Aktuális lakcím – ahogy a személyi igazolványban szerepel 

 

 
Nyugdíjkorhatár betöltésének időpontja: Dátum ............./......./....... 

Nyugdíjazási kérelem benyújtásának tervezett időpontja: Dátum ............./......./....... 
 

 

 

Tájékoztatjuk, hogy a Nyugdíjintézet 19/2013. számú határozata értelmében meghatározatlan időre szóló 
(élefogytilgani) lakbérleti szerződés csak a Nyugdíjintézet nyugdíjjogosult lelkészi tagjaival köthető, akik a lakást kizárólag 
saját maguk és törvényes házastársuk számára igényelhetik. A lakbérleti szerződés megkötésének, ill. a lakás átadás-átvételi 
jegyzőkönyve aláírásának időpontja a nyugdíjba vonulás hónapja. Az igénylő a szerződés életbe lépésének időpontjától 
rendelkezhet a lakással. 

Az igénylés benyújtásának határideje: legkevesebb 2 évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt.  

AZ IGÉNYLÉST A LELKIPÁSZTOR SAJÁT KEZŰLEG TÖLTI KI 

A teljes működési szabályzat a mellékletben olvasható. 

Az igénylő aláírása: ______________________ 

Kelt: _____________________,      ______/___/___. 
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A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ 

NYUGDÍJINTÉZETE 
 

  
 

 
KIJELENTEM, hogy 
 

 rendelkezem/rendelkezni fogok állami nyugdíjjal Igen  Nem  
 

 házastársam** rendelkezik/rendelkezni fog állami nyugdíjjal Igen  Nem  
- ** amennyiben a házastársi viszony nem áll fenn, kérjük a fenti sort áthúzni - 

 
KIJELENTEM, hogy 
 

 rendelkezem tulajdonomban levő lakással, ingatlannal Igen  Nem  
Ha IGEN, kérjük kitölteni a mellékelt vagyoni nyilatkozatot!  

Házastársak esetén mindkét fél köteles külön vagyoni nyilatkozatot tenni. 

 

 a lakásomat bérbe adtam Igen  Nem  

 a lakásomban családtagjaim laknak Igen  Nem  
 a lakásom használhatatlan állapotban van,  és mivel nincs 

lehetőség annak felújítására, ezért tartok igényt a Nyugdíjintézet 
tulajdonában levő lelkészi lakásra 

Igen  Nem  

  
 terveimben van a lakásom eladása Igen  Nem  
 a kérés egyéb indoklása  

 
Kijelentem, hogy tudomásul vettem a mellékelt Működési Szabályzatot és annak előírásait 

elfogadom. 
 
Kijelentem, hogy a kérdésekre adott válaszaim a valóságnak megfelelnek. 
Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatszolgáltatásból eredő kárért a büntetőtörvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései szerint felelőséggel tartozom, valamint köteles vagyok 15 napon belül 
bejelenteni az igényt elbíráló intézménynek minden olyan tényt, adatot, körülményt, amely a 
lakhatási jogomat érinti. 

Kijelentem, hogy amennyiben nem tartom tiszteletben jelen igénylésben vállalt 
nyilatkozataimat, ill. a Működési Szabályzat előírásait, a törvény szigora alatt kötelezem magam a 
jogellenesen okozott károk teljes megtérítésére a Nyugdíjintézet által megállapított feltételek 
szerint. 

 
 

Az igénylő aláírása: ______________________ 

Kelt: _____________________,      ______/___/___. 
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A ROMÁNIAI REFORMÁTUS EGYHÁZ 

NYUGDÍJINTÉZETE 
 

  
 

 
A HÁZASTÁRSRA vonatkozó adatok 

 
NEVE 

 

Személyi szám (CNP)              
 

Személyi igazolvány száma   érvényessége  
         széria                       szám 

 

Születési hely és idő   
 
 
Szolgálati helye: ______________________________________________________________ 
 

 a házastárs rendelkezik-e saját tulajdonában levő lakással Igen  Nem  

 a lakás bérbe van-e adva? Igen  Nem  
 a lakásban családtagok laknak Igen  Nem  
 a lakás használhatatlan állapotban van Igen  Nem  

 tervben van a lakás eladása Igen  Nem  

 
Elektronikus elérhetőség 

Telefonszám(ok)  

Email cím  

 
Egyéb megjegyzés:  
 
 
 

 

 
 

 
Igényfelvevő aláírása, intézmény pecsétje (Nyugdíjintézet tölti ki) 

 
 
 
 
 
______________________      P.H. 
 

 

Az igénylő aláírása: ______________________ 

Kelt: _____________________,      ______/___/___. 
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Melléklet a lelkészi lakás igénylési nyomtatványához 

VAGYONI NYILATKOZAT  

A lelkészi lakást igénylő személyi adatai, 
valamint vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok 

 

SZEMÉLYI ADATOK 

Az igénylő neve: ................................................................................................................................... 

születési helye és ideje: ......................................................................................................................... 

lakcíme: ................................................................................................................................................ 

 

Az igénylő tulajdonában levő INGATLANOK 

Lakástulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 

a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 
 
b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

Kelt: _________________________,   Saját kezű aláírás ______________  

 



Melléklet a lelkészi lakás igénylési nyomtatványához 

 
Az igénylő házastársának személyi adatai, 

valamint vagyoni viszonyaira vonatkozó adatok 
 

 

SZEMÉLYI ADATOK 

Az igénylő házastársának neve: ............................................................................................................. 

születési helye és ideje: ......................................................................................................................... 

lakcíme: ................................................................................................................................................ 

 

A házastárs tulajdonában levő INGATLANOK 

Lakástulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog): 

a) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 
 
b) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

 

c) címe: .......................................................... város/község ................................. út/utca ........... hsz. 

alapterülete: ........................................................ m2, tulajdoni hányad: ........................................... 

a szerzés ideje, jogcíme: .................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

 

 

Kelt: _________________________,   Saját kezű aláírás ______________  
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