XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Lakás- és helyiséggazdálkodási osztály
Budapest
Béke utca 65.
1131
Tárgy: Hozzájárulás lakásba történő
befogadáshoz
Név: .......................................................................................................................................................
Születési hely: .......................................................................................................................................
Születési év, hó, nap: ............................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
113… Budapest, ............................................... utca ............ szám ..............emelet ........... ajtó szám
alatti ............... szobás ................................. komfortfokozatú ......................... alapterületű
önkormányzati

bérlakás

..............……..................................

bérlője
személyt

(bérlőtárs,

társbérlő)

(személyeket)

bérleményembe

kérem,

hogy

befogadhassam,

állandó, ideiglenes jelleggel. (megfelelő rész aláhúzandó)
A befogadni kívánt személy adatai:
Név (előző, leánykori név is): ...............................................................................................................
Születési év, hó, nap: ............................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................................
Állandó bejelentett lakcíme: .................................................................................................................
Rokoni kapcsolat a bérlő és a bejelentkező között: ..............................................................................
A befogadni kívánt személlyel együtt költöző kiskorúak száma: ........................................................
A lakásban (a bérlőn, bérlőkön kívül) az alábbi személyek laknak:
Név: (leánykori is)

Születési idő:

Jogcím:

Állandó/ideiglenes
bejelentés kelte:

Tartózkodási
bejelentés
kelte:

A kérelemhez csatolni kell:
- anyakönyvi kivonat másolata vagy egyéb hivatalos dokumentum (rokonsági fok igazolására)
- Közüzemi nullás igazolások vagy utolsó számlalevél+befizetett csekk másolata (ELMŰ, Gázművek,
Díjbeszedő Zrt., Főtáv)
- a lakásba bejelentett és ott életvitelszerűen együttlakók személyi igazolvány és lakcímkártya

másolata (amennyiben nem személyesen nyújtja be kérelmét)
- 1 havi nettó jövedelemre vonatkozó igazolás (minden a lakásban lakó, és költöző személytől)
- élettárs bejelentéséhez az élettársi kapcsolat bejegyzett közjegyzői nyilvántartásba vételéről
(Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása – ÉNYNY) szóló igazolás szükséges! (a Tulajdonosi
hozzájárulás aláírását követően, a kérelem beadásához nem szükséges)
- kitöltött vagyonnyilatkozat
- Lakásba bejelentett személyekről szóló igazolás (Kormányhivatal - 1139 Budapest, Teve utca 1/a-c.)
Nyilatkozom, hogy amennyiben a nyomtatványon harmadik fél adatait tüntetem fel, úgy a személyes
adatok megadására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezem.

.................…..........……………………………………………
Bérlő (bérlőtárs/ak) aláírása
Amennyiben a lakásban bérlőtárs, vagy társbérlő lakik, az ő hozzájárulása is kell a befogadáshoz,
ezért a kérelmet minden bérlőtársnak, vagy társbérlőnek alá kell írnia.!

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-3503728, +36-1-350-3729, fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) a bérleti szerződés megkötése
és teljesítése keretében kezeli. Az adatkezelés célja lakásba történő befogadással kapcsolatos ügyintézés. A személyes adatokat
a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzatunkban foglalt ideig kezeljük. Az adatszolgáltatás a szerződéses kötelezettségen és
jogszabályi rendelkezésen alapul. Tájékoztatjuk, hogy a megadott személyes adatok szolgáltatása a lakások és helyiségek
bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint a XIII.
Kerületi Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló
19/2011. (IV. 22.) önkormányzati rendelet alapján, az ott meghatározott jogalappal, célból történik. Az adatkezelésről és az
érintetti jogok érvényesítéséről további részletes tájékoztatást a www.kozszolgaltato.bp13.hu honlapon és az
ügyfélszolgálatainkon elhelyezett tájékoztatókban olvashat.

