Győr-Szol Zrt.
NYILATKOZAT LAKOSSÁGI PARKOLÁSI BÉRLETHEZ
A lakossági bérlet jogosultsága szerinti lakás címe:
…… .. irsz.

Győr

utca, hsz, em, ajtó

Lakossági bérlet jogcíme: tulajdonos/haszonélvező/bérlő/ ugyanazon lakcímen együttélő közeli hozzátartozó
(a megfelelő aláhúzandó)
Az igénylő:
Név:
Lakcím:
irsz.
Szül. hely:
Anyja neve:

város

utca, hsz, em, ajtó
Év, hó, nap:

Személyazonosság igazolása:
érvényes személyazonosító igazolvány/vezetői engedély/útlevél
(a megfelelő aláhúzandó)
A lakáshasználati jogosultság igazolása:
Tulajdoni lap/bérleti szerződés és Ideiglenes vagy állandó lakcímbejelentés igazolása/régi típusú személyi
igazolvány
(a megfelelő aláhúzandó)
A lakástulajdonos, bérlő lemondó nyilatkozata:
Neve:
Szül. hely:
Anyja neve:

Év, hó nap:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_____________________________________________
Lakástulajdonos / bérlő aláírása

Telefonszáma, amelyen elérhető:
A személygépkocsi forgalmi rendszáma:
A személygépkocsi hossza:
(a megfelelő aláhúzandó)

nem haladja meg az 5,5 métert
5,5 méternél hosszabb, de 11 méternél rövidebb
11 méternél hosszabb

Személygépkocsi tulajdonjogának vagy használati jogosultságának igazolása:
Forgalmi engedély és amennyiben az igénylő nem a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója a gépjármű
használati jogosultság igazolása
(a megfelelő aláhúzandó)
A lakás után 2019. évre igényelt lakossági bérlet:
sorszáma:

első vagy második
területe:

A lakossági parkolási bérleten feltüntetett területekről a tájékoztatást megkaptam. Büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozaton feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a GYŐR-SZOL Zrt. személyes adataimat a közzétett cégcsoporti adatkezelési
nyilatkozat, a társaságnál hatályban lévő Adatkezelési és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. Törvény alapján kezelje.
Győr, 20________________________________
_____________________________________________
Igénylő aláírása
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Győr-Szol Zrt.

Tájékoztató!
Fogalom meghatározások:
Igénylő: A jelen igénylőlapot aláíró és azzal a bérlet kiváltása során eljáró személy.
Lakással rendelkező személy: Az a természetes személy, aki tulajdonos, haszonélvező, bérlő,
valamint a velük életvitelszerűen együtt élő közeli hozzátartozó, amennyiben a meghatározott lakás
pontos címe szerepel a lakcímet igazoló hatósági igazolványon (lakcímkártyán) állandó lakhelyként
vagy még érvényes tartózkodási helyként.
Gépjármű tulajdonos: Érvényes gépjármű forgalmi engedélyében tulajdonosként, üzembentartóként
szereplő természetes személy.
Gépjármű használó: Érvényes gépjármű forgalmi engedély felmutatása mellett olyan természetes
személy, aki rendelkezik olyan - legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában készült –
szerződéssel, melyben a felek rögzítik azt, hogy a használó érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik,
és az igénylésben szereplő lakás a tulajdonában, bérletében van (mellékelt további szerződések
alapján).
Figyelem!
Gépjárművel nem rendelkező, rendszámhoz kötött lakossági parkolási bérletre jogosult személy
nem mondhat le jogáról olyan természetes személy javára, aki egyébként a kedvezményre nem
lenne jogosult.

A tájékoztatóban foglaltakat tudomásul vettem.
Győr, 20________________________________
_____________________________________________
Igénylő aláírása
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