
 

Kérjük, hogy NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL szíveskedjenek kitölteni!     2. 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 TULAJDONOSVÁLTOZÁSRÓL 

(Szövetkezeti épület) 

 

Tulajdon helye:  

 Pécs................................................utca..........hsz........em........ajtó helyrajzi szám ……………….. 

Jellege:*                   lakás              üzlet              garázs        névváltozás  

*a megfelelőt kérjük aláhúzni 
 

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:.................................... 
 

Lakásban lakók száma:...........fő 
Tudomásul veszem, hogy a hulladékszállítási díj egy főre történő felosztásához a Pécsi Járási Hivatal 

Okmányirodájának népesség nyilvántartó csoportja (Pécs, Kossuth tér 1-3) által kiadott egy fős 

igazolás csatolása szükséges. 

                                                                              Aláírás:  ….....................................................      

Társtulajdonos 1 személyi adatai: 

 

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

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

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

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

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

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

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

Társtulajdonos 2 személyi adatai: 

 

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

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

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

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

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

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

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



 

Haszonélvező adatai: 

 

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

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

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

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

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

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

Jogi személy esetén: 

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

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

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

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

Lakásban lakók száma:............fő 

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

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

 

Tudomásul veszem, hogy fenntartási díj befizetésekor a bevételi pénztárbizonylaton, az első helyre 

írt új tulajdonos neve kerül feltüntetésre. 
 

Alulírott tulajdonos nyilatkozom arról, hogy a fenntartási díj fizetését …...................... 

hónaptól vállalom. 
 

Fenntartási díj fizetési módja:*              - pénztári befizetés 

              - csekk (350,-Ft) 

              -egyéni utalás 

              -csoportos beszedési megbízás: 

               számlaszám:................................................................... 

 
Kíván szövetkezeti tag lenni *                     Igen                        Nem 
 

Tájékoztatás az alapszabály 17.§/B. 9 pontjában foglaltakról: 

„Ha a szövetkezeti tag, nem tag tulajdonos a lakását elidegeníti, úgy a tulajdonos személyében beállott 

változást a régi és új tulajdonos együttesen köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 15 (tizenöt) 

napon belül a lakásszövetkezetnek bejelenteni.  A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért 

és a ki nem egyenlített tartozásokért az elköltöző volt tulajdonos és az új tulajdonos (egymás tartozásaiért) 

egyetemlegesen felel, függetlenül attól, hogy a tartozás az elköltöző vagy az új tulajdonos tulajdonlási idő-

szaka alatt keletkezett.” 

 

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

Hozzájárulok a feltüntetett személyes adataimnak a lakásszövetkezet üzemeltetése keretében, az azzal 

kapcsolatos ügyek intézése vonatkozásában történő kezeléséhez. 

 

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

 

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

             tulajdonos 1.                                       tulajdonos 2.                                       haszonélvező 
 

 

BEJELENTÉSI NYILATKOZAT, CSAK ALÁÍRÁSSAL ÉRVÉNYES! 


