XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.
Lakás- és helyiséggazdálkodási osztály
Budapest
Béke utca 65.
1131
Tárgy: kérelem bérlőtársként történő
elismerés céljából
Alulírott

…………………………………………………………………..………….. (név),

113…. Budapest,

…………………………………………….……. (utca) ……….(szám)

……. (emelet) ……. (ajtószám) szám alatti önkormányzati bérlakás bérlője kérem, hogy a
velem állandó jelleggel …………. (év) ………………….. (hó) …… napjától együttlakó
……………………………………………………..……… - t (név) *(szülő, gyermek,
házastárs, nagyszülő, unoka, testvér) bérlőtársként elismerni szíveskedjenek.
* A megfelelő jogcím aláhúzandó!

Budapest, …….. év …………. hó ……………. nap

……………………………………
bérlő

………………...………………….
leendő bérlőtárs

szig.szám ……………………………

szig.szám …………………………

telefon ………………………………

telefon ……………………………

Tanúk :
1./ név ………………………………….

2./ ………………………………………

cím : ………………………………….

cím: .……………………………………

szig.sz. : ………………………………….

szig.sz.: …………………………………

A kérelemhez mellékelni kell:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

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 személytől)
kitöltött vagyonnyilatkozat
Lakásba bejelentett személyekről szóló igazolás (Kormányhivatal – 1139 Teve utca 1/a-c.)

Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy személyes adatait a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131
Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +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 a bérlőtársítással 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.

