
 Bagi Polgármesteri Hivatal
Lakóhely létesítéséhez, változtatásához az alábbi okmányok szükségesek:

• Személyazonosításra alkalmas, érvényes okirat (személyazonosító igazolvány, útlevél, új típusú 
jogosítvány)

• Személyi számot igazoló hatósági bizonyítvány vagy lakcímigazolvány
• 14 éven aluli  gyermekeknél  lakcímigazolvány személyi  igazolvány vagy születési  anyakönyvi 

kivonat
• Lakcímjelentő lap

A lakás tulajdonviszonyának igazolására az alábbi eredeti okiratok bemutatása szükséges:
• Önkormányzati és szolgálati lakás esetén: bérleti szerződés;
• Magántulajdonban lévő lakás esetén:     

• tulajdoni lap (ami a helyrajzi számon kívül tartalmazza a természetbeni címet is) vagy 
• Adás-vételi  szerződés  +  mellékletek  (vételár  teljes  kifizetéséről  nyilatkozat,  vagy 

tulajdonjog bejegyzéséről határozat, új építésű ingatlannál birtokba adási jegyzőkönyv)
• Jogerős használatbavételi engedély (új építésű ingatlan esetén)

• Haszonélvezettel  terhelt  ingatlan  esetében  a lakcímbejelentő lapot  szállásadóként  a 
haszonélvezőnek kell aláírnia.

A tartózkodási hely létesítéséhez, változtatásához és megújításához az alábbi 
okmányok szükségesek:

• Személyazonosításra alkalmas, érvényes okirat (személyazonosító igazolvány, útlevél, új típusú 
jogosítvány)

• Személyi számot igazoló hatósági bizonyítvány vagy lakcímigazolvány
• 14 éven aluli  gyermekeknél  lakcímigazolvány,  személyi  igazolvány vagy születési  anyakönyvi 

kivonat
• Lakcímjelentő lap

A lakás tulajdonviszonyának igazolására az alábbi eredeti okiratok bemutatása szükséges:
• Önkormányzati és szolgálati lakás esetén: bérleti szerződés;
• Magántulajdonban lévő lakás esetén:     

• tulajdoni lap (ami a helyrajzi számon kívül tartalmazza a természetbeni címet is) vagy 
• Adás-vételi  szerződés  +  mellékletek  (vételár  teljes  kifizetéséről  nyilatkozat,  vagy 

tulajdonjog bejegyzéséről határozat, új építésű ingatlannál birtokba adási jegyzőkönyv)
• Jogerős használatbavételi engedély (új építésű ingatlan esetén)

• -Haszonélvezettel  terhelt  ingatlan  esetében  a lakcímbejelentő lapot  szállásadóként  a 
haszonélvezőnek kell aláírnia.

Fontos tudnivalók!
• A lakcímjelentő lap ingyen beszerezhető az Okmányirodában és az Ügyfélszolgálati irodában. 
• A 14 éven aluli gyermek esetében a lakcímjelentő lapot     mindkét szülőnek alá kell írnia     
• Amennyiben  az  adásvételi  szerződés  nem  tartalmazza  a  vételár  teljes  kiegyenlítését,  ill.  a 

tulajdonjog átruházását, szükség van ennek igazolására.
• Lakóhely  valamint  tartózkodási  hely  megszüntetése csak személyesen  vagy  írásbeli 

meghatalmazás alapján intézhető!

A lakcím ki és bejelentéssel kapcsolatos eljárás illetékmentes, kivéve az alábbiak:  
• Névváltozás, abban az esetben, ha már rendelkezik lakcímigazolvánnyal (illetéke: 500,- Ft) és 

Bagon érvényes lakó- vagy tartózkodási helye van
• Elvesztés, ellopás esetén az igazolvány pótlása (illetéke: 1.000,- Ft), abban az esetben, ha Bagon 

érvényes lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik jegyzőkönyv felvétele szükséges
• Az illetéket a Magyar Államkincstár javára, csekken kell megfizetni. 


