
KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK BEJELENTÉSE 

Lajosmizse Város Operatív Tőrzsének 9/2020. (III.20.) határozatának ,,Döntés a lajosmizsei 

állandó lakóhellyel/tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi állampolgárok (pl. 

vendégmunkások) bejelentési kötelezettségéről” melléklete 

A lapot elektronikus beküldés esetén word formátumban, papír alapú beküldés esetén tollal, 

nyomtatott nagybetűkkel kell kitölteni 

    □ bejelentés                                              □  módosulás                                         □ megszüntetés 

(megfelelő rubrikába tegyen X-et) 

Szállást biztosító adatai: Ezen részen kérjük a szállást biztosító személy/jogi személy adatait megadni 

Családi és utóneve:  

Születési helye, ideje:  

Állandó lakóhelye:  

Tartózkodási hely (amennyiben eltér az állandó 

lakóhelytől): 

 

Telefonszám:   

E-mail cím:  

 

Jelen adatlap kitöltésével büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az itt szereplő adatok a 

valóságnak megfelelnek. Amennyiben jelen adatokban változás történik azt azonnal Lajosmizse Város 

Önkormányzata irányába bejelentem. 

   …………………………………. 

      bejelentő olvasható aláírása 

1. Szállást igénybe vevő - KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR – adatai: Ezen részen kérjük a szállást 

igénybe vevő személy adatait megadni  

Családi és utóneve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Külföldi lakcíme:  

Jelenlegi tartózkodási helye Lajosmizse 

közigazgatási területén (Utca, házszám): 

 

Fényképes igazolványának száma:  

Telefonszáma:  

E-mail cím (amennyiben rendelkezik vele):  

 

2. Szállást igénybe vevő - KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR – adatai: Ezen részen kérjük a szállást 

igénybe vevő személy adatait megadni  

Családi és utóneve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Külföldi lakcíme:  

Jelenlegi tartózkodási helye Lajosmizse 

közigazgatási területén (Utca, házszám): 

 

Fényképes igazolványának száma:  

Telefonszáma:  

E-mail cím (amennyiben rendelkezik vele):  



3. Szállást igénybe vevő - KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR – adatai: Ezen részen kérjük a szállást 

igénybe vevő személy adatait megadni  

Családi és utóneve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Külföldi lakcíme:  

Jelenlegi tartózkodási helye Lajosmizse 

közigazgatási területén (Utca, házszám): 

 

Fényképes igazolványának száma:  

Telefonszáma:  

E-mail cím (amennyiben rendelkezik vele):  

 

4. Szállást igénybe vevő - KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR – adatai: Ezen részen kérjük a szállást 

igénybe vevő személy adatait megadni  

Családi és utóneve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Külföldi lakcíme:  

Jelenlegi tartózkodási helye Lajosmizse 

közigazgatási területén (Utca, házszám): 

 

Fényképes igazolványának száma:  

Telefonszáma:  

E-mail cím (amennyiben rendelkezik vele):  

 

5. Szállást igénybe vevő - KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR – adatai: Ezen részen kérjük a szállást 

igénybe vevő személy adatait megadni  

Családi és utóneve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Külföldi lakcíme:  

Jelenlegi tartózkodási helye Lajosmizse 

közigazgatási területén (Utca, házszám): 

 

Fényképes igazolványának száma:  

Telefonszáma:  

E-mail cím (amennyiben rendelkezik vele):  

 

6. Szállást igénybe vevő - KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁR – adatai: Ezen részen kérjük a szállást 

igénybe vevő személy adatait megadni  

Családi és utóneve:  

Születési helye, ideje:  

Állampolgársága:  

Külföldi lakcíme:  

Jelenlegi tartózkodási helye Lajosmizse 

közigazgatási területén (Utca, házszám): 

 

Fényképes igazolványának száma:  

Telefonszáma:  

E-mail cím (amennyiben rendelkezik vele):  

 


