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Talékoztzrtjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyaro rszág Kormánya

t364l20l8" (Vn. 27.) Kormányhatározatában döntött a téli

rezsicsökkentés végrehajtásat követően szükségessé válő további

intézkedésekröl. A hatáxozat szerint a téii rezsicsökkentésben

korábban nem részesült, a vezetéke s gáz- yagy távfutéstől eltérő

fiítőanyagot felhasználó háüartások is egyszeri természetbeni

támogatásban részesülnek a fiitési köitségek viselésével

összefliggésben"

A támogatás igénylés éhez összeállított igénybejelentő adatlap

átvehető és benyújthatő Magyaregre§ Községi Önkorm ányzat

hivatali helyiségében (7 44I Magyaregres, Dózsa György utca 8")

ügyfélfogadási időben 2018. augusztu s 22" napjától.
A felmérés keretében az igénybejelentés végső határideje:

2018. október 15.

Ahatáridő után beérkező igénybejelentések nem vehetőek
figyelembe.

Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő

részérőI, hogy az Országos Katasztrőfavédelmi Főigazgatóság

ellenőrzi, ho gy a bej elent ő háatartás a korább an téli rezs ics ökkenté sb en

nem részesült. A természetbeni támogatás a frítőanyagra vonatkozik, a

támogatás nem fedezi az egyéb, példáu1 a szállítási, darabolási

költségeket.

Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium részére továbbítjuk

további intézkedés célj ából.
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Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé
vátó további intézkedésekről sző|ő 1,36412018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt

háztartások részére

Alulírott,
Név: . ...... Születési név:

Szül.hely, idő: .. .......,f]nn!.nn.nn
Anyja neve:.

Lakóhely:

irényítőszám: D D ! ! teleptilés:... ..

közterületneve:. ....... közterületjellege: ...... ...házszám: ...

épület: ... Iépcsőhaz: ... emelet: ... ajtó: ...

Tartőzkodási hely:

irányítőszám: D ! ! ! település:.....

köáerület neve:. közterület jellege: , . hénszám: ...
épület: ... lépcsőház: ... emelet: ... ajtó:,..
nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé válő
további intézkedésekről szóló 136412018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak
alapján igénybejelentő lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem
részesülto a vezetékes gáz- vag5r, távfűtéstől eltérőfűtőanyagot felhasználő háztartások
egyszeri természetbeni támogatására.

I génybej elentés szerintiin gatlan (háztartás';.í*.,

irényítőszám: ! ! ! ! teleptilés:.....

köáerületneve:. ....... közterületjellege: ,hénszám: ..,
épület: ... Iépcsőhaz: ... emelet: ... ajtó: ...

A juttatás igényelendő formáj*:

tűzifa szén propán-butánpalackos gáz propán-butántartáIyos géu

fritőolaj pellet/brikett

'Háztartás: a szociális igazgatásrőlés szociális ellátásokról szólő 1993. évi III. törvény 4. § (l) bekezdésének f)
pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartőzkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.
2A megfelelő rész aláhűzandő.



Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a2017l2018-as gázév téli fogyasztási

időszakáhan bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű
juttatásban sem az egyetemes szolgáItatást igénybe vevő lakossági foldgázfogyasztők részére

biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37l20I8. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fiitési célú

távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szőlő 3912018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben

szereplő háztartás nem részesilt. Hozzájárulok althoz, hogy errnek ellenőrzése céljából a BM
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatőság (a továbbiakban: BM OKF) az

igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a gáz- és áramszolgáltatőnál rendelkezésre

áIIő, a támo g atásr a v onatko zó adato kat me gi smerj e.

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az ígénybqelentéssel érintett

háztartás a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom
arról, hogy BM OKF áItaI végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadáIyozom,

valamint tudomásul veszem, hogy az ellenőrzés akadáIyozása esetén az igényjogosultság

megszűnik.

A nyilatkozat aláfuásávalhozzájarulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes

adataímat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárol1a, kezelje, arról célhoz kötötten

nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszeniségének

ellenőrzéséhez a Belügyminisáérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat térolja,
kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen,Hozzé$étrulok továbbá,hogy a BM OKF
az ellenőrzés lefolyatásához az illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes
közműszolgáltatótól azigénybejelentéssel érintett haztartás aőatait megkérje.

Az adatkeze|ésa természetes személyelcltek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, yalamint a 95/46/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a

továbbiakban: GDPR) 6, cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében az érintett

hozzájárúásán alapul.

Kijelentem, hogy az igénybqelentő nyllatkozathoz mellékelt adatkezelési tájékoztatőban
foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.

Kelt. 2018.

I gényb ej e l e ntő aláír ás a


