
Igénybejelentő nyilatkozat  

a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 

1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére 

 

Alulírott, 

Név: ……………………………………… Születési név: ……………………………….. 

Szül.hely, idő: ……………………, …………………………… 

Anyja neve:…………………………………. 

 

Lakóhely:  

irányítószám:□□□□  település:……………………..  

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: ……  

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: … 

 

Tartózkodási hely: 

irányítószám:□□□□  település:……………………..  

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …… 

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: … 

 

nyilatkozom, hogy a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további 

intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján igénybejelentő 

lapot nyújtok be a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy 

távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások egyszeri természetbeni támogatására.  

 

Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás
1
) címe:   

irányítószám:□□□□  település:……………………..  

közterület neve:……….………..………. közterület jellege: …..………… házszám: …  

épület: … lépcsőház: … emelet: … ajtó: … 

 

A juttatás igényelendő formája
2
: 

 

tűzifa  szén   propán-bután palackos gáz  propán-bután tartályos gáz 

 

fűtőolaj  pellet/brikett 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a 2017/2018-as gázév téli fogyasztási 

időszakában bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő 12 000 forint összegű juttatásban 

sem az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli 

rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe 

vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III. 12.) Korm. 

rendelet alapján az igénybejelentésben szereplő háztartás nem részesült.  

 
                                                           
1
 Háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja 

szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége. 
2
 A megfelelő rész aláhúzandó. 



Hozzájárulok ahhoz, hogy ennek ellenőrzése céljából a BM Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) az igénybejelentésben szereplő háztartás tekintetében a 

gáz- és áramszolgáltatónál rendelkezésre álló, a támogatásra vonatkozó adatokat megismerje. 

 

Nyilatkozom továbbá, hogy az általam lakott, igénybejelentéssel érintett lakás az Országos 

Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet által 

meghatározott lakás
3
 fogalmának megfelel. 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy jelen igénybejelentésben szereplő háztartásra 

vonatkozóan más személy kérelmet nem nyújtott be/a benyújtási határidő lejártáig nem fog benyújtani.  

 

Tudomásul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellenőrizni, hogy az igénybejelentéssel érintett háztartás 

a fentiekben felsorolt téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült. Nyilatkozom arról, hogy BM 

OKF által végzett ellenőrzést semmilyen formában nem akadályozom, valamint tudomásul veszem, 

hogy az ellenőrzés akadályozása esetén az igényjogosultság megszűnik. 

 

A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szereplő személyes 

adataimat, a bejelentés szerinti érintett önkormányzat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten 

nyilvántartást vezessen, valamint azokat a támogatás igénybevétele jogszerűségének ellenőrzéséhez a 

Belügyminisztérium és a BM OKF részére továbbítsa, aki azokat tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten 

nyilvántartást vezessen. Hozzájárulok továbbá, hogy a BM OKF az ellenőrzés lefolytatásához az 

illetékes közigazgatási szervtől, illetve az illetékes közműszolgáltatótól az igénybejelentéssel érintett 

háztartás adatait megkérje.   

 

Az adatkezelés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 

védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint 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 hozzájárulásán alapul.  

 

Kijelentem, hogy az igénybejelentő nyilatkozathoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat 

elolvastam és azokat tudomásul vettem. (Adatkezelési tájékoztató elérhető a www.gyal.hu oldalon 

illetve személyesen a Gyáli Polgármesteri Hivatalban.)  

 

Kelt …………………..…., 2018. …..…………………. 

 

  

              

        ……………………………… 

              Igénybejelentő aláírása 
 

 

                                                           
3 A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), 

főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, 

előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell 

kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé  a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,b) a főzést, 

mosogatást és az étkezést,c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását 

tervezési program szerint (pl. élelmiszer-tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, 

lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).” 

 

http://www.gyal.hu/

