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Lakcímbejelentés
A Baj községben élő polgár köteles beköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének,
illetve tartózkodási helyének címét bejelenteni Baj Község Jegyzőjének vagy a Tatai Járási
Hivatal Okmányirodájának nyilvántartásba vétel céljából.
A tartózkodási helyet – annak bejelentésétől számított öt éven belül – ismét be kell jelenteni.
Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye megszűnik.
A lakcímbejelentés személyesen, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott útján,
formanyomtatványon történik, amelyet a Baji Polgármesteri Hivatalban vagy az
okmányirodában díjmentesen szerezhető be.
Az újszülött első lakóhelyeként a szülők nyilatkozata alapján az anya vagy az apa lakóhelyét,
ennek hiányában tartózkodási helyét az anyakönyvvezető jelenti be.
Az alábbi esetek kivételek a személyes, illetve törvényes képviselő vagy meghatalmazott
útján történő bejelentés alól:
1. Ha a bejelentési kötelezettség több együtt költöző hozzátartozót érint (pl. a család
valamennyi tagja új lakcímet létesít), a bejelentést – a családtagok által aláírt
bejelentőlapok felhasználásával – valamennyi családtagra vonatkozóan az egyik
bejelentésre kötelezett is teljesítheti.
2. A kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett
személy lakcímbejelentését szülője, illetve gondnoka (törvényes képviselője) teljesíti.
A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti.
3. Az átmeneti gondozásban részesülő gyermek vagy az utógondozói ellátásban
részesülő fiatal felnőtt lakcímbejelentéséről a szállásadó gondoskodik.
4. A munkásszálláson, mozgószálláson vagy építkezés felvonulási lakóépületben lakó
polgár bejelentését a lakóhely tekintetében szállásadónak minősülő személy
(képviselője) is elvégezheti.
A lakcímbejelentéshez szükséges okmányok:








kitöltött lakcímjelentő lap, melyet a bejelentő és a szállásadó (pl.: az ingatlan
tulajdonosa, haszonélvezője, bérlője) is saját kezűleg ír alá,
érvényes személyi igazolvány, vagy kártya formátumú vezetői engedély, vagy útlevél,
2000. január 1-je után készült személyi igazolvány esetén a lakcímigazoló kártya,
lakcímkártya hiányában személyi számot igazoló lap,
magántulajdon esetén: eredeti tulajdoni lap, vagy eredeti adásvételi szerződés
bemutatása, a lakcímjelentő lapon a szállásadó rovatban a lakás tulajdonosainak és
haszonélvezőinek aláírása,
albérlet esetén az eredeti bérleti szerződés (vagy hiteles másolat) bemutatása és
szállásadóként a bérlő, illetve a bérlőtársa aláírása.

Ügyintézési határidő, eljárás illetéke:

Azonnal.
Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a
személyazonosító igazolvány kiadása vagy
lakcímváltozás miatt kerül sor.

Egyéb tudnivalók:
A polgárnak azt a tényt, hogy Magyarország területét a külföldi letelepedés szándékával
elhagyja, bármely járási hivatalnál vagy a konzuli tisztviselőnél
 személyesen vagy
 a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény
szerinti elektronikus kapcsolattartás útján
kell bejelentenie.

