
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal  

8226 Alsóörs Endrőd S. u 49. 

Tel.:(87) 447-192 

KRID: 706187753 

E-mail: hivatal@alsoors.hu 

 

 
JEGYZŐKÖNYV 

amely készült 

2022 év …….................. hó …… napján 
 

 
 
 
 
Helyszín:  8226 Alsóörs, ………………………………………………. 
Időpont:  2022. ………………………………………………………... 
 
Jelen vannak:  a jegyző nevében és megbízásából: 

Báró Béla, jegyző, a továbbiakban: jegyző 
Fenyvesi Melinda, igazgatás ügyintéző 
 
a lakossági fogyasztó részéről:  
………………………………………………………………………… 

 
 
Tárgy: Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 
7/A. §-ában meghatározott családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezmények igénybevétele céljából 
benyújtott hatósági bizonyítvány iránti kérelemre lefolytatott helyszíni szemle az általános közigazgatási rendtartásról 
szóló 2016. évi CL. törvény 68-69. §-ai alapján. 
 
 
Megállapítások: 
 
Alsóörs település ................................................ helyrajzi számú, 
................................................................................................................................................................... című 
ingatlanon belül ....... (azaz ..........) önálló, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. 
(XII. 20.) Korm. rendelet 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység található az alábbiak szerint:  
 
 
1. lakás  

elhelyezkedése (fsz, 

emelet):……………………………………………………………………… 

önálló bejárata: a szabadból nyíló / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló / mindkettő  

lakóhelyiség(ek) (lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): igen/nem, megnevezése:……………………………………… 
egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség): …….. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
2. lakás  
elhelyezkedése (fsz, emelet):……………………………………………………………………… 
önálló bejárata: a szabadból nyíló / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló / mindkettő lakóhelyiség(ek) 
(lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): igen/nem, megnevezése:……………………………………… 
egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség): …….. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 

Iktatószám:                  /2022. 

 



 
3. lakás  
elhelyezkedése (fsz, emelet):……………………………………………………………………… 
önálló bejárata: a szabadból nyíló / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló / mindkettő lakóhelyiség(ek) 
(lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): igen/nem, megnevezése:……………………………………… 
egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség): …….. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
4. lakás  
elhelyezkedése (fsz, emelet):……………………………………………………………………… 
önálló bejárata: a szabadból nyíló / az épületen belüli közös közlekedőből nyíló / mindkettő lakóhelyiség(ek) 
(lakószoba, étkező stb.): ………. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
főzőhelyiség (konyha, főzőfülke): igen/nem, megnevezése:……………………………………… 
egészségügyi helyiség (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC): ……… db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
tároló helyiség (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség): …….. db, megnevezése: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
A helyszíni szemle egyéb megállapításai:  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… 
 
A helyszíni szemle megállapításait a lakossági fogyasztó részéről tudomásul vettem: 
 
név:…………………………………….. aláírás: ……………………………….... 
 
 
Kelt: Alsóörs, ……… év …… hó …… nap 
 
 
Készítette: 
 
 
 
Báró Béla 
jegyző 
Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 
 

 


