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ADATLAP VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉHEZ
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!
Alulírott………………………………………………………………………………………… (születési név:
……………………......................................, születési hely, idő: …………………………………………….,
anyja neve: ………………………………………….), mint (bérlő, bérlőtárs, családtag, rokon, egyéb;
megfelelő rész aláhúzandó)
bejelentem,
hogy a Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló Budapest III. kerület
………………………………………………………

utca

……………

házszám

……….

emelet

…..………… ajtószám alatti lakás tekintetében létrejött ………………………………………… számú
bérleti szerződéssel kapcsolatosan az alábbi adatváltozás történt és
kérem, hogy a jelen bejelentésben szereplő adatváltozást nyilvántartásukban átvezetni szíveskedjenek!
I.

Az adatváltozással érintett személy bérleti szerződésben szereplő adatai (Kérjük
olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!)

Neve: .....................................................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ………………………………. év: …………. hó: ………………...…. nap: ……………..
Anyja neve: .........................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................................................
Állandó lakcíme: ..................................................................................................................................................
Státusza: bérlő / bérlőtárs / családtag (megfelelő aláhúzandó)

II.

Az adatváltozással érintett személy megváltozott adatai (Kérjük olvashatóan, nyomtatott
nagybetűkkel kitölteni!)

Neve: .....................................................................................................................................................................
Születési neve: .....................................................................................................................................................
Születési hely, idő: ………………………………. év: …………. hó: ………………...…. nap: ……………..
Anyja neve: .........................................................................................................................................................

Állandó lakcíme: ..................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: ................................................................................................................................................
Megváltozás dátuma: ...........................................................................................................................................
Megváltozás oka: elhalálozás / kijelentkezés / bejelentkezés / házasságkötés / házasság felbontása (megfelelő
aláhúzandó)
Megjegyzés: .........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

1. Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam megadott adatok a
valóságnak megfelelnek és hozzájárulok azok ellenőrzéséhez, kezeléséhez, nyilvántartásához,
2. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében, a Bérbeadó az adatok valódiságát
bérleményellenőrzés során ellenőrizheti.
3. Tudomásul veszem, hogy a tényállás tisztázása érdekében a Bérbeadó megkeresheti az illetékes
Hatóságot és/vagy Családsegítőt környezettanulmány elkészítése céljából.
4. Tudomásul veszem, hogy bérlőkijelölési joggal terhelt önkormányzati lakás esetében, a Bérbeadó a
tényállás tisztázása érdekében megkeresheti az illetékes bérlőkijelölésre jogosultat

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. felhívja figyelmét, hogy a nyomtatvány kitöltése során felvételre
kerülő személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi
CXII. törvényben és a Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltaknak megfelelően
kezeli.

Budapest, …………………………………………….

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

E-mail:

