Ig6nybejelent6 nyilatkozat a t6li rezsicsiikkent6s v69rehajtrisrit kiivet6en sziiks6gess6
v616 tovdbbi int6zked6sekr6l sz6l6 136412018. (VII. 27.) Korm. hatdrozatban foglalt

hiztartiisok r6sz6re
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nyilatkozom, hogy a t6li rezsicsiikkent6s v6grehajt6sdt kiivet6en sziiks6gess6 vfl6
tov6bbi int6zked6sekr6l sz6l6 1364/2018. (VII. 27.) Korm. hatSrozatban fogtaltak
alapj6n ig6nybejelent6 lapot nyrijtok be a t6li rezsicsiikkent6sben kordbban nem
r6szesiilt, a vezet6kes gitz- vagy trivfiit6st6l elt6r6 fiit6anyagot felhasznril6 hriztartr{sok
egyszeri term6szetbeni trimogatis6ra.
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a szoci6lis igazgatiisr6l ds szociiilis elliit6sokr6l sz6l6 1993. dvi lll. t6rveny 4. g (l) bekezd6sdnek
pontja szerint az egy lakiisban egyiitt lak6, ott bejelentett lak6hellyel vagy tart6zkodrisi hellyel rendelkez6

szem6lyek kdziiss€ge.
'zA megfelel<i r6sz alihrizand6.

l)

Bi.intetdjogi felel6ss6gem tudat6ban nyilatkozom, hogy a 201712018-as gdzev tdli fogyaszt6si
id6szak6ban bek<ivetkezo fogyaszt6snoveked6s finanszirozirsitt segit6 12 000 forint cisszegti
juttat6sban sem az egyetemes szolgiitatitst igdnybe vev5 lakossrigi foldg6zfogyaszt6k r6szdre
biztosftott t6li rezsicsdkkentdsr6l sz6l6 3712018. (III. 8.) Korm. rendelet, sem a fritdsi cdlf
t6vh6szolgiitatdst ig6nybe vev6 lakoss6gi felhaszn6l6k reszere biztosftott tdli
rezsics<ikkent6sr6l sz6l6 39/2018. (IIL 12.) Korm. rendelet alapj6n az igenybejelent6sben
szerepl6 hitztartis nem r6szesilt.Hozzdj6rulok ahhoz, hogy ennek ellen6rz6se cdljrlb6l a BM

Orsziigos Katasztr6fav6delmi Foigazgat6sdg

(a

tovribbiakban:

BM OKF)

az

igdnybejelent6sben szerepl6 hintartds tekintetdben a gin- 6s iiramszolgiitat6nii rendelkezdsre
6llo, a t6mogatilsra vonatkoz6 adatokat megismerje.
Tudom6sul veszem, hogy a BM OKF jogosult ellen6rizni, hogy az igenybejelent6ssel drintett
hiatartis a fentiekben felsorolt t6li rezsicscikkent6sben korilbban nem r6szesiilt. Nyilatkozom

arr6l, hogy BM OKF iital vegzett ellenorzdst semmilyen form6ban nem akadiiyozom,
valamint tudom6sul veszem, hogy az ellenorzds akadiiyozitsa eset6n az igenyjogosults6g
megszrinik.

A nyilatkozat al6;irdsi:al hozziljitrulok ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton szerepl6 szemdlyes
adataimat, a bejelentds szerinti drintett rinkorm6nyzat tirolja, kezelje, arr6l cdlhoz k<jtdtten
nyilvrintart6st vezessen, valamint azokat a t6mogat6s ig6nybev6tele jogszenis6g6nek
ellenorzds6hez a Beliigyminisztdrium 6s a BM OKF r6szdre tov6bbitsa, aki azokat titolja,
kezelje, arr6l c6lhoz k6t6tten nyilv6ntart6st vezessen.Hozzi\irulok tov6bb6, hogy a BM OKF
az ellenorzds lefolyat6sdhoz az illet6kes kozigazgatisi szervtSl, illetve az illet6kes
k<i zmti sz o I g 6ltat6t6 I az igdnyb eje e ntd s s e I 6 rintett hiutartis adatait m e gk6 rj e.
I

Az

a termdszetes szemdlyeknek a szemdlyes adatok kezel,lse tekintetdben tortdnd
vddelmirril ds az ilyen adatok szabad dramldsdr1l, valamint a 95/46/EK rendelet hatdlyon
kivill helyezdsdrdl sz6l6 (EU) 2016/679 eurdpai parlamenti ds tandcsi rendelet (a
tov6bbiakban: GDPR) 6. cikke (l) bekezddsdnek a) pontja 6rtelm6ben az 6rintett
ho

adatkezel6s

zz|j firulirs iin

al

apul.

Kijelentem, hogy az igdnybejelent6 nyilatkozathoz mell6kelt adatkezel6si trij6koztat6ban
foglaltakat elolvastam 6s azokat tudom6sul vettem.
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