
K É R E L E M  
eladó telekgerendási ingatlan közzételéről a www.telekgerendas.hu weboldalon. 

Kérelmező adatai: 

Név:  
Anyja neve:  

Születési hely, idő:  
Személyi igazolvány szám:  

Lakcím:  
Telefonszám:  

E-mail cím:  
Ingatlan adatai: 

Ingatlan címe:  
Irányár:  

Szobák száma:  
Fűtés:  

Alapterület:  
Építés éve:  

Ezúton kérem Telekgerendás Község Önkormányzatát, hogy a fent szereplő ingatlant a 
www.telekgerendas.hu weboldalon található „Eladó ingatlanok községünkben” menüpontba 8 
munkanapon belül felvenni szíveskedjen.  
Kelt: Telekgerendás,  ..........................................................  

  ..................................................  
 Kérelmező aláírása 
  



N y i l a t k o z a t  
Alulírott  ..................................................................  nyilatkozom, hogy a kérelemben szereplő adatok a 
valóságnak megfelelnek, az eladásra kínált ingatlan a saját tulajdonomat vagy  ..................... / ................ 
résztulajdonomat képezi.  
Elfogadom továbbá, hogy – 

- az ingatlan, a www.telekgerendas.hu weboldalon található „Eladó ingatlanok községünkben” 
menüpontba 90 napig, vagy a hirdetés visszavonásáig megjelenjen. 

- a hirdetéshez maximum 3 fénykép csatolható. 
- a csatolt fényképeket e-mailben az info@telekgerendas.hu címre elküldve vagy személyesen 

adathordozón (pendrive, külső winchester) adhatom le, ettől eltérő módon nincs lehetőség 
fényképek csatolására. 

- ha szükséges egy előre megbeszélt időpontban segítséget kérhetek a fényképek elkészítésében. 
Ekkor az egyeztetett időpontban Telekgerendás Község Önkormányzatának munkatársa 
felkeres egyszeri alkalommal a fényképek elkészítésének érdekében.  

- amennyiben vissza kívánom vonni a hirdetést azt írásos formában a „Visszavonási kérelem” 
formanyomtatványt kitöltve levélben, e-mailben (szkennelve az info@telekgerendas.hu címre 
elküldve) vagy személyesen eljuttatom Telekgerendás Község Önkormányzatának. (5675 
Telekgerendás Dózsa György u. 13.) 

- visszavonási kérelem után az ingatlan törlésre kerül a hirdető felületről, ismételt közzététele 
csak új kérelemmel és nyilatkozattal lehetséges. 

- 90 nap letelte után a hirdetést az ügyintéző külön felszólítás nélkül inaktívvá teszi. 
- 15 napnál régebbi inaktív hirdetést az ügyintéző külön felszólítás nélkül véglegesen törli.  
- véglegesen törölt hirdetést csak új kérelemmel és nyilatkozattal lehet ismét megjelenítetni a 

weboldalon. 
- amennyiben meg kívánom újítani a hirdetést azt írásos formában a „Megújító kérelem” 

formanyomtatványt kitöltve levélben, e-mailben (szkennelve az info@telekgerendas.hu címre) 
vagy személyesen eljuttatom Telekgerendás Község Önkormányzatának. (5675 Telekgerendás 
Dózsa György u. 13.) 

- Telekgerendás Község Önkormányzata a hirdetést külön felszólítás nélkül bármikor 
eltávolíthatja, műszaki hiba esetén pótlásáról nem köteles gondoskodni. 

- Telekgerendás Község Önkormányzata a megjelenésre, visszavonásra, megújításra vonatkozó 
kérelmet 8 munkanapon belül dolgozza fel.  

Kelt: Telekgerendás,  ..........................................................  

  ..................................................  
 Kérelmező aláírása 
  


