
Benyújtható: 2022. december 9. (péntek) 
A kérelem benyújtható: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálat 

Hétfő: 13.00-15.30 

Szerda: 8.00-12.00 és 12.30-15.30 

Péntek: 8.00-12.30  

Kérelem 

a szendrői lakosok 2022. évi egyszeri rezsitámogatásához 

 

Kérem, hogy részemre Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szendrői lakosok 

2022. évi egyszeri rezsitámogatásáról szóló önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek 

egyszeri rezsitámogatást megállapítani. 

 

1. Támogatást igénylő adatai: 

Név: ……………………………………………………………………………………….. 

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

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………….. 

Anyja neve: ......................................................................................................................... 

Lakóhelye/ Tartózkodási címe:  

3752 Szendrő, ………………………………………………………………… 

Az általam lakott ingatlan címe, melyre a támogatást kérem:  

 

3752 Szendrő, …………………………………………………………………………………….. 

 

2. Nyilatkozom, hogy az általam életvitelszerűen lakott, kérelemben megjelölt ingatlan tekintetében 

a) a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 

5/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet szerinti fűtési támogatás,  

b) a szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól szóló 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati 

rendelet szerinti szociális tűzifa támogatás 

nem került megállapításra. 

 

3. Egyéb nyilatkozatok: 

3.1. Kérelmezővel közös háztartásban élő családtagok száma: …………. fő 

A családban az egy főre eső jövedelem összege: ……………………………………… 

 

A megállapított pénzbeli ellátás kiutalását az alábbi módon kérem: 

       postai úton, 

       bankszámlára történő utalással.  

       Bankszámlaszám: ……………………………………………………….. 

 

3.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak 

megfelelnek. 

 

3.3. Hozzájárulok, hogy a jogosultsági feltételek hitelességét a kérelem elbírálására jogosult szerv 

adott esetben ellenőrizze. 

 

3.4. Kérelmem pozitív elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok. 
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3.5. A kérelem aláírásával hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő személyes adataimat az eljáró 

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást 

vezessen. 

 

 

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 adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam  és azokat tudomásul vettem. 

 

Szendrő, 2022. ………….. 

 

 

 

        ………………………………… 

                     kérelmező aláírása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérelemmel együtt benyújtandó: 

 a Kérelmező és vele közös háztartásban élő személyek havi jövedelmét igazoló dokumentum. 


