
I. mclldHet

Ig6nybejelentd nyilatkozat a t6li rezsicsiikkent6s v6grehajtisdt kiivetden sziiks6gess6
vil6 tovibbi int6zked6sekr6l sz6t6 136412018. (VIL.27.) Korm. hat1rozatb"o fogUtt

hiztartisok r6sz6re

Alulirott,
N6v: . .. Sziiletdsi n6v:

Sziil.hely, id5: .. ., EEtrn.n!.!tr
Anyja neve:.

Lak6hely:

irinyit6szdm:tr tr tr D teleptil6s:.....

kdzteriiletneve:. ....... kdzteriiletjellege: ...... ....h6zszirm: ...
6ptilet: ... l6pcs6hriz: ... emelet: ... ajt6: ...

Tart6zkod6si hely:

irrinyit6szrlm: n tr D n telepi.il6s:... . .

kdzteriilet neve:. ....... k<lzteriilet jellege: ...... ....h6zsz6m: ...
6prilet: ... l6pcs6hdz: ... emelet: ... ajt6: ...
nyilatkozom, hory a t6li rezsicsiikkent6s v6grehajtdsrit kiivet6en sziiks6gess6 v6l6
tovibbi int6zked6sekrdl sz6l6 1364t2018. Nll. 27.) Korm. hat6rozatban foglaltak
alapjdn ig6nybejelent6 lapot nyrrijtok be a t6li rezsicsiikkent6sben kordbban nem
r6szesiilt, a vezet6kes ghz'vagy tdvffit6st6l elt6r6 fiit6anyagot felhasznil6 hrflztart6sok
egyszeri term6szetbeni tr{mogatdsrira.

Ig6nybejelent6s szerinti ingatlan (hr[ztart6sr) cfme:

ir6nyft6szrim: tr tr E I telepiil6s:.

kdztertilet neve:. . .. . . .. kdzteriilet jellege: . . .... .... hinszitm: . ..
6piilet: ... l6pcsrihrlz: ... emelet: ... ajt6: ...

A juttatris ig6nyelend6 form6ga2:

tlizifa szdn proptin-butdn palackos gaz proprin-but intart1lyos gdn

flit6olaj pellet/briken

'H{zlar:tAs: a szoci6lis igazgatilsr'l 6s szoci6lis ell6t6sokr6l sz6l6 1993. 6vi III. t6rv6ny 4. $ (l) bekezddsdnek f)
pon$a szerint uegy lakdsban egyiitt lak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy tart6zkooasi neriyir rendelkez6
szemdlyek kOzdss€ge.
' A megfelel6 rdsz al6hivand6.



Btintetojogi felelSss6gem tudatSban nyilatkozom, hogy a 2017l2lrg-as ginevtdli fogyaszt6siid6szak6ban bektlvetkez6 fogyaszt6snciveked6s finanszir ozhsdtsegit6 12 000 forint .sszegrijuttat6sban sem az egyetemes szolgilltatilst ig6nybe vev6 lakoss6gi ftldg6 zfogyaszt6k r6sz6rebiztositott t6li rezsics<ikkent6sr6l sz6l6 3712018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a flit.si c6'it6vh6szolg6ltat6st igdnybe vev6 lakoss6gi felhaszn6l6k ft,sz€re biztositott t6lirezsicscikkent6sr6l sz6l6 3912018. (III. 12.) Korm. rendelet alapjdn az igenybejelent6sben
szerepl6 hdztart6s nem rdszesilt.Hozzdj6rulok arthoz,hogy ennek ellenorzJse c6lj6b6l a BMorsz6gos Katasztr6fav6delmi F6igazgat6s6g (a tovdbbiakban: BM oKF) azig6nybejelentdsben szerepld hdztarlfustekintetdben a gdz-ds 6ramszolg6ltat6n6l rendelkez6sretilo, a t6mogat6sra vonatkoz6 adatokat megismerje.

Tudom6sul veszem, hogy a BM oKF jogosult ellen6rizni, hogy azigdnybejelent€ssel 6rintetth|ztattds a fentiekben felsorolt t6li rezsics<jkkent6sben kor6bban nem rdszesrilt. Nyilatkozoman6l' hogy BM oKF Srtal vegzett ellenorzest semmilyen form6ban nem akad6lyozom,valamint tudomdsul veszem, hogy az ellen6rz6s akaddryozdsa esetdn az igenyjogosults6g
megsziinik.

A nyilatkozat aliirdsftvalhozzftjfnulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szerepl6 szemdlyesadataimat, a bejelentds szerinti drintett dnkormiinyz at t6rolja, kezelje, arr6l c6lhoz k<it.ttennyilv6ntart6st vezessen, valamint azokat a t6mogat6s igdnybevdtele jogszertis6gdnek
ellen6rzds6hez a Behigyminisztdrium 6s a BM oKF r6szdre tov6bbitsa, aki azokat t6r.olja,kezelje, an'61 cdlhoz kototten nyilv6ntart6st vezesse n. Hozzfijhrulok tov6bbd, hogy a BM oKFaz ellenorzds lefolytat6s6hoz az illetdkes kozigazgattsi szervt6l, illetve az illetdkes
kdzrnirszo l gdltat6to l az i gdnyb ej elentdssel elintett h6ztafi6,s adatait me gk6rj e.

Az adatkezelds a termdszetes szemdlyelcnek a szemdlyes adatok kezeldse tekintetdben t6rt6ndvddelmdr6l 6s az ilyen adatok szabad dramldsdr,l, valamint a 95/46/EK rendelet hatcilyonkivtil helyezdsdrSl sz6l6 (EU) 2016/679 eurhpai parlamenti 6s tandcsi rerdelet (atovdbbiakban: GDPR) 6. cikke (1) bekezddsdnek a) pontja 6rtelm6ben az drintett
ho zzdj ttr ultts 6n al ap ul.

Kijelentenr, hogy az igenybejelent6 nyilatkozatroz melldkelt adatkezel6si t6j6k oztatoban
fo glaltakat elolvastam 6s azokat tudom6sul vettem.

Igdnybej elent6 al6ir6sa


