
 
 

 
SZERB KÖZTÁRSASÁG  
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
VÁROSI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
ZOMBOR VÁROS 

  TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGI ÜGYOSZTÁLY 

 
KÉRELEM 

A VÉDETT ENERGIAFOGYASZTÓI STÁTUSZ ELNYERÉSÉRE VILLAMOS 
ENERGIA VALAMINT FÖLDGÁZ HASZNÁLATÁT ILLETŐEN 

 

 
 

Az Energiagazdálkodási törvény 10. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 14/145. szám) és a 

védett energiafogyasztókról szóló rendelet 5. szakasza (a SzK Hivatalos Közlönye 2015/113. szám) 

alapján nyújtom be kérelmemet a védett energiafogyasztói státusz elnyerésére. 

____________ ____________________(a kérelmező neve és vezetékneve), JMBG/SZSZ 

______________________ 

A közös háztartás tagjainak száma: ___________. 

1)_____________________  __________  ___________________  _________________ 

   (név és vezetéknév)   (rokoni kapcsolat)     (JMBG/SZSZ)         (dolgozik./mn./nyugd./tan./gyermek) 

2)_____________________  __________  ___________________  _________________ 

   (név és vezetéknév)   (rokoni kapcsolat)     (JMBG/SZSZ)         (dolgozik./mn./nyugd./tan./gyermek) 

3)_____________________  __________  ___________________  _________________ 

   (név és vezetéknév)   (rokoni kapcsolat)     (JMBG/SZSZ)         (dolgozik./mn./nyugd./tan./gyermek) 

4)_____________________  __________  ___________________  _________________ 

   (név és vezetéknév)   (rokoni kapcsolat)     (JMBG/SZSZ)         (dolgozik./mn./nyugd./tan./gyermek) 

5)_____________________  __________  ___________________  _________________ 

   (név és vezetéknév)   (rokoni kapcsolat)     (JMBG/SZSZ)         (dolgozik./mn./nyugd./tan./gyermek) 

6)_____________________  __________  ___________________  _________________ 

   (név és vezetéknév)   (rokoni kapcsolat)     (JMBG/SZSZ)         (dolgozik./mn./nyugd./tan./gyermek) 

7)_____________________  __________  ___________________  _________________ 

   (név és vezetéknév)   (rokoni kapcsolat)     (JMBG/SZSZ)         (dolgozik./mn./nyugd./tan./gyermek) 

 

A pénzbeli-szociális támogatás és/vagy a családi pótlék felhasználói töltik ki  

Jogosult vagyok: 

□ Pénzbeli-szociális támogatásra a szociális védelmet szabályozó előírások alapján  

□ Családi pótlék a családok pénzbeli támogatását szabályozó előírás alapján: 

 

A többi kérelmező tölti ki: 

A családom jövedelmei a következők: 

□ munkaviszony jövedelme ________________ dinár összegben, 

□ jövedelem időnkénti és ideiglenes munkákból ________________ dinár összegben, 

 

 

 

 



 

 

□ nyugdíj, rokkantsági járadék és a hadirokkant járadékból származó jövedelem ________________ 

dinár összegben, 

□ mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelem ________________ dinár összegben, 

□ önálló tevékenységre alapozott jövedelem ________________ dinár összegben, 

□ munkanélküliségi járadék jövedelme ________________ dinár összegben,, 

□ évi végkielégítésből illetve a szociális védelemre vonatkozó előírásokra alapozott járadék 

________________ dinár összegben, 

□ ingatlan bérbe adásából származó jövedelem ________________ dinár összegben, 

□ tulajdonjog és részvények által szerzett jövedelem ________________ dinár összegben, 

□ takarékbetét és készpénz ________________ dinár összegben, 

□ idényi jellegű és más munkák jövedelme ________________ dinár összegben, 

□ rokoni eltartásából és más jogalapon szerzett jövedelem ________________ dinár összegben, 

 

A háztartás összjövedelmének összege:___________________. 

A lakóterület amellyel a kérelmező és családtagjai rendelkeznek illetve használnak.  

Ház/lakés amelynek területe ___________négyzetméter.  

□ tulajdonos/résztulajdonos □ lakhatási joggal rendelkezik □ lakótárs 

□ albérlő □ védett lakó □ más 

Kijelentem, hogy családom tagjai és én □ birtokolunk □ nem birtokolunk lakást/házat mint 

tulajdonos/résztulajdonos 

 

Minden kérelmező tölti ki: 

A határozatra az alábbi havi költségek (havi számla) csökkentésére való jogérvényesítés miatt van 

szükségem, mégpedig: 

villanyáram,  

földgáz 

( bekarikázni az egyiket)  

ED szám//a földgáz mérőkészülék száma ____________________________________ 

Az ellátó adatai _________________________________________________ 

 
A kérelemhez csatolom: 
 

SSZ Dokumentumok Elfogadott forma 

1  Személyi igazolvány fénymásolata illetve a chippel ellátott 

személyi igazolvány kivonata 

Eredeti példány/hitelesített 

fénymásolat 

2. A havi összjövedelem igazolása a kérelem benyujtásának 

hónapját megelőző hóbapra (nyugdíjcsekk, a munkáltató 

igazolása és más) 

Eredeti példány 

3. Az ingatlan használatának jogalapját igazoló bizonyíték 

(adásvételi szerződés, bérlési szerződés, hagyatéki 

határozat)  

Eredeti példány / hitelesített 

fénymásolat 

4. A legutóbbi villanyszámla illetve földgázszámla Eredeti példány / hitelesített 

fénymásolat 

 A pénzbeli-szociális támogatás és/vagy a családi pótlék felhasználóinak a 

személyes dokumentum mellé szükséges mellékelni a 



5. A legutóbbi villanyszámlát illetve földgázszámlát Eredeti példány / hitelesített 

fénymásolat 

 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (A SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra 

kerülő eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes 

adatokba amelyek a hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon 

esetek kivételével amikor az ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi 

be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges 

adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem hiányosnak tekinthető. 

 

  TEGYEN X-ET A MEGFELELŐ 

MEZŐBE 

SSZ A dokumentumokból származó adatok Egyetértek vele, 

hogy az adatokat 

az illetékes szerv 

szerezze be 

Önállóan szerzem 

be az adatokat 

1. A munkanélüliség igazolása (a Nemzeti 

Foglalkoztatási Hivatal illetékes fiókának 

bizonylata)  

 
 

2. Igazolás a gyermek iskoláztatásáról 15 évesnél 

idősebb gyermekek esetében (iskolai igazolás) 
  

3. Az ingatlan tulajdonjogának és a jövedelemnek a 

bizonyítéka (az ingatlannyilvántartás a személy  

születési és lakóhelyen  illetékes szervének 

bizonyítéka az ingatlan birtoklásáról és az 

ingatlanból származó jövedelemről) 

 

 

4. Az önálló tevékenységre alapozott jövedelem 

bizonyjtéka a kérelem benyújtásának hónapját 

megelőző hónapra  

 
 

5. A kérelmező születési anyakönyvi kivonata   

6. Bizonylat a lakóhelyről   

7 Házassági anyakönyvi kivonat   

8. 

A rokonsági kapcsolat bizonyítéka a háztartási 

tagok között (születési anyakönyvi kivonat (SZAK), 

lakóhelyi bizonylat, házassági anyakönyvi kivonat 

(HAK) 

Harmadik személy jóváhagyása 

szükséges külön űrlapon* 

 A pénzbeli-szociális támogatás és/vagy a családi pótlék felhasználóinak 

szükséges mellékelni 

9. Bizonylat arról, hogy a pénzbeli-szociális és/vagy a 

családi pótlék felhasználója  
  

 

Megjegyzések: 

* A jóváhagyási nyilatkozat űrlapja (űrlap 1) a kérelemhez van mellékelve. 

A Városi Közigazgatási Hivatal köteles hiánytalan kérelem esetében a kérelem tárgyát 30 napon belül 

megoldani.  

Illetékek/térítések: Illetékmentes 

A kérelem benyújtásának helye és ideje ____________________________________ 

 

 

 



Cím 

______________________________ 

Személyi igazolvány száma 

______________________________ 

Elérhetőségi telefon 

_______________________________ 

Aláírás 

_______________________________ 
 
 

ŰRLAP 1  
 

Ismerem az Általános közigazgatási eljárásról szóló törvény, 103. szakasz 3. bekezdésében található 

szabályzatát (a SzK Hivatalos Közlönye, 2016/18. szám), amellyel elő van írva, hogy a megindításra kerülő 

eljárásban az ügyfél kérésére az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a 

hivatalos nyilvántartás részei, ezen adatokat begyüjtheti és feldolgozhatja, azon esetek kivételével amikor az 

ügyfél kifejezetten kijelenti, hogy a szükséges adatokat egyedül szerzi be. Ha az ügyfél az előrelátott határidőig 

nem mutatja fel az illetékes szerv döntéséhez szükséges adatokat, az eljárás megindításához szükséges kérelem 

hiányosnak tekinthető. 

 
Az eljárást a______________________________________________nyújtom be jogérvényesítés céljából a 
_____________________     ennek kapcsán adom az alábbi 
 

NYILATKOZATOT 
 

I  Egyetértek vele, hogy az illetékes szerv betekinthet a tényeket tartalmazó személyes adatokba amelyek a 
hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban, ezen adatokat begyüjtheti és 
feldolgozhatja. 1  
 

................................................ 
               (hely) 

.................................év                                                                                           ................................................ 
    (dátum)                                                                                               (a nyilatkozatot adó személy aláírása) 

 
 

II Az illetékes szerv köteles betekintést végezni az adatokba, azokat begyűjteni és feldolgozni, ennek ellenére 
kijelentem, hogy az eljárás szükségére önállóan szerzem be: 2 
 
 а) minden személyes adatot a tényekről amelyek a hivatalos jegyzőkönyv részei és amelyek nélkülözhetetlenek a 
döntéshez. 

 
 b) a következő adatokat:3 
 

1. ............................................................................................................................................. 

2........................................................................................................................................... 

3............................................................................................................................................. 

4............................................................................................................................................. 

Tudatában vagyok annak, hogy ha a felsorolt személyes adatokat, amelyek nélkülözhetetlenek az illetékes szerv 
döntéséhez, nem nyújtom be ...................4napon belül, az eljárás megindítására irányuló kérelmet a szerv 
hiányosnak fogja tekinteni.  
 

 
..........................................  

                          (hely) 

                                                
1 A Személyes adatok védelméről szóló törvény 13. szakaszával összhangban (a SzK Hivatalos Közlönye 97/08., 
09/104. – másik törvény, 12/68. – AB határozata és 12/107. szám) a hatóság az érintett személy hozzájárulása 
nélkül dolgozza fel az adatokat, ha az adatfeldolgozás a törvényben meghatározott jogkörébe tartozó teendők 
ellátásában a nemzet- vagy közbiztonsági érdek, valamint az ország védelmi érdekének érvényesítése, 
bűncselekmény megakadályozása, felfedése, vizsgálata és üldözése, az állam gazdasági, illetve pénzügyi 
érdekeinek, egészség és erkölcs védelme, jog és szabadság, valamint egyéb közérdek védelme miatt 
elengedhetetlen, egyéb esetekben pedig az érintett személy írásbeli hozzájárulása alapján. 
 

2 Be szükséges keretezni a betűt a választott opció előtt  
3 Csak az esetben kell kitölteni ha az ügyfél az általa kérelmezett eljárás során kifejezetten kijelenti, hogya 
személyes adatoknak amelyek a hivatalos nyilvántartás részei és amelyek szükségesek a döntési folyamatban 
csak egy részét   szerzi be önállóan.  
4 A  szerv tölti ki aki a benyújtáskor határidőt szab ki, azaz legkésőbb 8 napon belül. 
 



 

 
 

 


