ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐPONTOK
Hétfő: 08:30 – 12:00; 13:00-17:30
Szerda: 08:30 – 12:00; 13:00-15:30

PÉCELI POLGÁRMESTERI HIVATAL
IGAZGATÁSI IRODA

KÉRELEM
lakcímrendezési eljáráshoz
Alulírott.....................................................................................................születési hely, idő:…................................... ,
…………………………………………………anyja neve: ........................................................................................ ,
lakóhely …………………..............................………………., telefonszáma: (nem kötelező adat) : ............................... ,
mint ………………………. helyrajzi számú, a 2119 Pécel, ............................................út/utca...........szám alatti
lakás szállásadója / rendelkezési jogosultja büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy ………………..
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
/személy(ek) neve és adatai(k), véglegesen a visszatérés szándéka nélkül a 2119 Pécel, ……………………………
….............................................................................................................................................. szám alól önszántából
…......…................................(dátum) elköltözött/tek.
A lakásban, mint .................................................(tulajdonos, haszonélvező, bérlő, albérlő, családtag, szívességi
lakáshasználó stb.) lakott/tak. A lakásban ingósága nem maradt/maradt, azt elköltözéskor elszállította/nem szállította
el.
Tudomásul veszem, hogy nem lehet érvényteleníteni annak a személynek a lakcímét, aki:
•
•
•
•

ténylegesen ott lakik életvitelszerűen a lakásban,
szabadságvesztéssel járó büntetését tölti,
kórházi, szanatóriumi kezelés alatt áll,
csak átmeneti jelleggel (pl. tanulmányok elvégzése, munkavégzés, hivatásos katonai szolgálat, stb.) a
visszatérés szándékával tartózkodik más helyen.

Tudomásul veszem azt is, hogy a lakcímrendezési ügyben hozott döntés a felek lakáshasználatához fűződő, valamint
egyéb vagyoni jogát nem érinti, figyelemmel a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény 26. § (4) bekezdésére, amely kimondja „a lakcím bejelentés ténye önmagában a lakás
használatához fűződő, valamint egyéb vagyoni jogot nem keletkeztet, és nem szüntet meg.”
Az üggyel kapcsolatban az alábbiakat szeretném még előadni:
…....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Kérem szíveskedjenek nevezett/ek Pécel, .…................................................................................szám alatti lakcímét
a nyilvántartásban érvényteleníteni, mivel a bejelentett/ek lakcímadat nem valós.
Kelt: Pécel, …...........................
…….………………………………………..……..
kérelmező aláírása
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ZÁRADÉK
Alulírott tanúk büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük (tanúsítjuk), hogy …………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..(név) a 2119 Pécel, ……………………………………
………………………………………………………………………………szám alatti lakásból véglegesen, saját
akaratából/akaratukból elköltözött/tek, ott személyes holmija/juk nem maradt.
A lakásban …………………………………………………..………………….óta nem látjuk, ott nem
tartózkodik/nak.
Kelt: Pécel, ……………………………………

……………………………………….

1. tanú

2. tanú

név:

…….…………………………………

…………………………………………

anyja neve:

………………………………………..

…………………………………….........

lakcím:

……………………………………….

…………………………….……………

aláírás:

……………………………………….

……………………………………..…..

Az adataim zártan kezelésével:

/Megfelelő rész aláhúzandó. /

élni kívánok/nem kívánok élni

élni kívánok/nem kívánok élni
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