FELSŐZSOLCA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

Felmérő lap
a lakossági barnakőszént igénybe vevő 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: ……………
szám alatti lakos nyilatkozom, hogy barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel
rendelkezem.
Igénybejelentés szerinti ingatlan (háztartás1) címe:
irányítószám:……………………… település:…………………………………………………………………………………….………..
közterület neve:……….…………………………….………. közterület jellege: …..………………….……… házszám: …….
épület: ………………..… lépcsőház: …………..… emelet: ………….… ajtó: ……………

Kérelmezővel közös háztartásában (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő
Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
Születési helye,
Társadalombiztosítási
Név
ideje
Anyja neve
azonosító jel
(év, hónap, nap)

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.
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A támogatással érintett lakás nagysága: ................ m2
A lakásban tartózkodás jogcíme: ....................................................................................................
A háztartás barnakőszén szükséglete 2022/2023. évi fűtési szezonra: …………….. mázsa.
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen az igénybejelentéssel érintett
- lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a felmérő lapon közölt adatok valódiságát a szociális hatáskört gyakorló
szerv helyszíni környezettanulmány útján ellenőrizheti.
Tudomásul veszem, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem
jelent későbbi automatikus támogatást.
Tájékoztatom, hogy az igénybejelentéshez kapcsolódó felmérő lapot háztartásonként egy személy
nyújthatja be.
Jelen adatkezelés a - a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulásán alapul –
a 2022/2023. évi fűtési szezonra a lakossági barnakőszén igény felmérése céljából történik.
Az adatkezeléssel kapcsolatos részletszabályokat az Adatkezelési tájékoztató tartalmazza, mely a
www.felsozsolca.hu oldalon található. További információ: Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal (3561
Felsőzsolca, Szent István u. 20. telefon: 46/613-000.
A felmérő lap aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen felmérésben szereplő személyes és
különleges adataimat a bejelentés szerint a Felsőzsolcai Polgármesteri Hivatal az adatkezelési cél
megvalósulásáig tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen.
Kelt: Felsőzsolca, 2022.

igénybejelentő aláírása

háztartás nagykorú tagjainak aláírása

…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

