
 

Kérjük, hogy NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjenek kitölteni!     4. sz. melléklet 

 

Kertváros Lakásfenntartó Szövetkezet 
7632 Pécs, Nagy I. út 63-65 

Tel.: 72/415-751, 438-171, E-mail: titkarsag@klszpecs.hu 
 

BEJELENTÉS ÉS NYILATKOZAT TULAJDONOS VÁLTOZÁSRÓL 

(„Lőtéri” garázs) 
 

 

Tulajdon helye:     Pécs Melinda u. ….........sor............szám helyrajzi szám …………………….. 

 

Áramvételi lehetőség*:                                  van             nincs 

Árammérővel rendelkezik-e a garázs*:       igen             nem 

*-gal jelölt kérdések esetén kérjük, hogy húzzák alá a megfelelő választ! 

 

Új tulajdonos adatai: 

Név (születési név is) …............................................................................................................ 

Születési hely, idő: …............................................................................................................ 

Anyja neve: …............................................................................................................ 

Állandó lakcím:   …............................................................................................................ 

Levelezési cím:  …............................................................................................................ 

Telefonszám/ e-mail cím: …....................................................../..................................................... 

Tulajdonosi jogviszony kezdete:..........................................Tulajdoni hányad:.................................... 

Kíván-e szövetkezeti tag lenni*:                    igen                      nem 

Társtulajdonos személyi adatai: 

 

Név (születési név is): …........................................................................................................... 

Születési hely, idő: …........................................................................................................... 

Anyja neve: …........................................................................................................... 

Állandó lakcíme: ….......................................................................................................... 

Levelezési cím:  …........................................................................................................... 

Telefonszám/ e-mail cím:       ……………………………………………/……………………….… 

Tulajdonos jogviszony kezdete:...........................................Tulajdoni hányad:................................... 
 

Jogi személy esetén: 

Név: ….......................................................................................................... 

Telephely: ….......................................................................................................... 

Cégjegyzékszám: ...........................................................Adószám:.................................................... 

Tulajdonosi jogviszony kezdete:...................................................Tulajdoni hányad:......................... 

Képviseletre jogosult személy neve: .................................................................................................. 

Telefonszám / e-mail: …........................................../............................................................... 

 



 

Haszonélvező adatai: 

 

Név (születési név is) ….......................................................................................................... 

Születési hely, idő: ….......................................................................................................... 

Anyja neve: ….......................................................................................................... 

Állandó lakcím:   ….......................................................................................................... 

Levelezési cím:  ….......................................................................................................... 

Telefonszám: ….......................................................................................................... 

 

A mérőórával felszerelt garázsok esetében a tulajdonosnak bejelentési kötelezettsége van a 

fogyasztott áram mennyiségéről. 

A fogyasztást minden év április 15-25. közötti időszakban kell megtenni írásos formában. (e-

mail, levél, vagy személyesen a Lakásszövetkezet irodájában). A mérőórák ellenőrzése, illetve a 

fogyasztásról lekötött kötődobozok ellenőrzése október 15-25 közötti időben történik, 

kiértesítés alapján. 

Ennek elmulasztása esetén utólagos korrekcióra nincs lehetőség. Ez esetben a soron mért 

fogyasztás kerül felosztásra. 

 

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 
Kizárás 

 

Amennyiben a nyilatkozatában szereplő adatait hiányosan, pontatlanul, vagy tévesen adja meg és 

adatkezelő emiatt bármilyen ügyben nem tudja vele felvenni a kapcsolatot, értesítési kötelezettségének 

nem tud eleget tenni, úgy ezen esetekre adatkezelő felelősségét kizárja, vele szemben költség, kár 

érvényesítése kizárt. 

 

Tudomásul veszem, hogy a tulajdonomban beállt változást a Szövetkezetnek be kell jelenteni. 

Ennek elmulasztása esetén a közös költség megfizetéséért a korábbi és az új tulajdonos 

egyetemlegesen felel. 

 

Hozzájárulok a feltüntetett személyes adataimnak a lakásszövetkezet üzemeltetése keretében, 

az azzal kapcsolatos ügyek intézése vonatkozásában történő kezeléséhez. 

 

Pécs, 20.................................................... 

 

 

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

                          Tulajdonos I.                                                                 Tulajdonos II. 

 

 

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

Haszonélvező 

 

 

A bejelentés egy példányát átvettem: …................................................. 

 

Pécs, 20....................................................... 

 

 

A NYILATKOZAT, CSAK ALÁÍRÁSSAL ÉRVÉNYES! 


