tina mási
Híradó
augiisztus

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület Június 27-én rendes ülést
tartott. Az ülésen az alábbi döntés született.

A képviselő-testület az 57/2018. (VI.27.)
határozata alapján elkészítteti a település utcanév
tábláit, melyre bruttó 200 000 Ft-ot biztosít a
fejlesztési célú kiadásainak terhére. A táblák
kihelyezés javítja a tájékozódást a településen.

A képviselő-testület az 52/2018. (Vl.27.) és
53/2018. (Vl.27.) határozataival kiválasztotta a
Csokonai utca felújítását végző kivitelezőt és a
szükséges pénzügyi fedezetet biztosításáról
döntött. A felújítási munka elvégzésére a
Strabag
Általános
Építő
Kft.
került
kiválasztásra,
mint
a
legkedvezőbb
árajánlattevő. A kivitelezés teljes összege
25 104 090 Ft, melyhez 10 104 090 Ft saját
erőt kell az Önkormányzatnak biztosítania. Az
utca útburkolata és csapadékvíz elvezetése az
óvodától a Nagy Kornél térig lesz felújítva. A
munka július 23-ától augusztus 31-éig tart.

Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület
nem hozott. A következő rendes testületi ülés
2018. szeptember 26-án lesz.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Lakossági tájékoztató
A képviselő-testület az 54/2018. (VI.27.)
határozatával
a
Kék
Duna
Ovoda
csoportlétszámát a 2018/2019-es nevelési
évben három csoportban határozta meg, az
előző éveknek megfelelően.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről
szóló
5/2015.
(111.25.)
önkormányzati
rendelete
értelmében
szeptember 1. napjától következő év április
30. napjáig vasárnap és ünnepnapok
kivételével engedélyezett a kerti hulladék
nyílt téri égetése. Kerti hulladéknak
tekinthető fű, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb
növényi maradvány.

A képviselő-testület az 55/2018. (Vl.27.)
határozatával az önkormányzati munkavállalók
részére beiskolázási támogatást nyújt A
támogatás mértéke 30 000 Ft gyermekenként.
A képviselő-testület az 56/2018. (Vl.27.)
határozata alapján a Kis utca 21. szám alatti
ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről döntött.
Az ingatlan jelenleg a Magyar Állam tulajdonát
képezi, tulajdonba vételét követően a Kis utca
parkolását, és forgalmát tudná a terület javítani.
1

-

Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016.
(IX.29.) önkormányzati rendeletben a
képviselő-testület a közösségi együttélés
alapvető szabályként meghatározta, hogy
robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros
fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros
permetező és ipari- vagy barkácsgép
Dunaalmás belterületén hétköznap 7 óra és
20 óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti
időszakon kívüli időszakban és vasárnap,
illetve ünnepnapokon nem használható.
A
rendelet
értelmében,
aki
az
engedélyezett időszakon kívül a fenti
eszközöket használja, az a közösségi
együttélés alapvető szabályait sértő
magatartást követ el, ami 150.000 Ft
közigazgatási bírsággal sújtható!

-

Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017.
(Vl.30.) önkormányzati rendelet értelmében
az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója
köteles gondoskodni:
a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda
hiányában három méter széles területsáv,
vagy ha a járda mellett zöldsáv is van, az
úttestig terjedő teljes terület tisztán
tartásáról, és
b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz
melletti nyílt árok, járda hiányában az
ingatlana előtti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztán tartásáról,

e) a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete elé
hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a
hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet
előtti járdaszakasz tisztántartásáról.
E rendelet alkalmazásában tisztán tartás: az
ingatlan
tisztítása,
hóés
síkosság
pormentesítése,
mentesítése,
gyommentesítése.
A rendeletben meghatározott magatartások
közösségi együttélés alapvető szabályainak
minősülnek, melynek megszegése esetén
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.

Közérdekű információ
Elsősorban azok részére, akik palackos PB-gázt
használnak, de a palack cseréje problémát okoz.
Számukra nyújthat segítséget Mike János
neszmélyi
vállalkozó
(06/20/559-7396),
palackos gáz házhoz szállítással.

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás Község Önkormányzata a lakossági
folyékony hulladék (szennyvíz) elszállítására az
alábbi vállalkozással kötött közszolgáltatási
szerződést:
BAZSIKA TRANS KFT.

c) tulajdonában, vagy használatában lévő
ingatlanról közterületre kihajló, valamint
az ingatlana előtt, mögött, illetve
saroktelek esetében az oldalirányban
elhelyezkedő közterületen lévő növények
közlekedést akadályozó gallyazásáról,
d) az ingatlannak a tisztántartásáról és
gyommentesítéséről, ingatlanán lom,
környezetszennyező anyag tárolásának
megszüntetéséről,

Székhely:
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
Telefon:
06-20/964-1797
06-20/357-4658

Tájékoztatás az Egészségforrás
Tornacsarnok használatáról

Nagykorúak lettek a dunaalniási
öregdiákok

Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 20/A. (az általános iskola mellett)
Tornacsarnok
bérlésével
kapcsolatos
információkért forduljon bizalommal:
-

-

Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőhöz személyesen,
vagy telefonon a 34/450-012/7-es
melléken, 30/453-3584 mobilszámon,
vagy a penzuav.dunaalmas@gmail.com
email címen, vagy
a Tornacsarnokban Lévai Ferencné
gondnoknál
személyesen,
vagy
telefonon a 30/942-5757 mobilszámon.

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra
A bérlés menete:
A kérelmet írásban, az erre a célra
rendszeresített nyomtatványon, a használat
előtt 5 nappal kell benyújtani. Bérelni a szabad
időpontokat lehet. A kérelmet a polgármester
bírálja el. A bérléshez a kérelmezővel bérleti
szerződést kötünk.
Nyomtatvány beszerezhető:
Tornacsarnokban
Lévai
Ferencné
gondnoknál,
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőnél,
www dunaalmas hu
honlapon
az
Intézmények menü Egészségforrás
Tornacsarnok alpont alatt
-

-

-

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
Tornacsarnokban
Lévai
Ferencné
gondnoknál,
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőnél,
www.dunaalmas.hu
honlapon
az
Intézmények menü
Egészségforrás
Tornacsarnok alpont alatt.
-

-

-
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Idén, július 21-én immár tizennyolcadik
alkalommal került sor a dunaalmási Öregdiák
Találkozóra Dunaalmás Község Önkormányzata
és a Dunaalmás Barátainak Köre jóvoltából. A
rendezvényt lázas készülődés előzte meg, hiszen
jelentős számú részt vevőre számítottunk, közel
nyolcvan fő tisztelt meg minket jelenlétével. Ollé
Árpád polgármester úr és Lévai Péter a Baráti
Kör elnöke szívhez szóló köszöntője után Nagy
László és partnernője, „Csili” közreműködésével
egy akusztikus zenei előadásra került sor. Külön
köszönet illeti Nagy Tibornét, Agikát az ízletes
lakoma elkészítéséért. A vacsora után kedves
ajándékokkal köszöntötték fel a legnagyobb
létszámban megjelent falunkban végzett osztályt,
a legidősebb öregdiák hölgyet és urat. A
talpalávalót hagyományainkhoz híven Szűcs
János szolgáltatta. Jövőre, július utolsó előtti
szombatján, újból találkozunk, szeretett várjuk a
fiatalabb, 10 évnél régebben végzett öregdiákokat
is!
Kecskeméti József
—

-

Településünkön jubilált az
Almások Almása
V

4

a zenét. A mulatozás hajnalig tartott. A csapatok
sokat nem pihenhettek, hiszen vasárnap reggel
várta őket a reggeli a Lovardában, amit követően
egy vegyes csapatos workshop-foglalkozás
követett. A feladat értelmében minden csapatnak
prezentálnia kellett (filctoll, színes ceruza,
újságkivágások,
zsírkréta segítségével)
az
Almások Almása általuk elképzelt jövőjét.

—
.4’
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Mivel tavaly Dunaalmás csapata nyerte meg
Tóalmáson az Almások Almása vetélkedőt, idén
településünknek jutott az a megtiszteltetés,
hogy sort kerítsen erre a baráti találkozóra.

Immáron hagyomány, hogy a részt vevő csapatok
egy-egy almafa elültetésével ajándékozzák meg a
rendező települést Idén sem volt ez másképpen,
névadó gyümölcsfáink a Polgármesteri Hivatal
területén találtak otthonra. Ezután következett a
meglepetés: a versenyzőket sétahajó várta a
Kikötőben, hogy egy egyórás dunai hajókázás
révén ismerjék meg környékünket. Az ebéd
elköltésére a Lovardában került sor, amelyet a
várva várt eredményhirdetés követett. Külön
köszönettel tartozunk az ottani dolgozóknak a
színvonalas és szívélyes vendéglátásért! A
győztes, Bácsalmást és Rácalmást megelőzve
Magyaralmás
csapata
lett.
Ollé
Árpád
polgármester ár szívhez szóló szavakkal köszönt
el a részt vevő csapatoktól. Hosszas búcsúzkodást
követően megígértük egymásnak, hogy jövő július
utolsó hétvégéjén újra találkozunk Rácalmáson.
Addig is:

Július 28-án és 29-én közel 60 fővel tették
tiszteletüket nálunk Almásfüzitő, Bácsalmás,
Magyaralmás, Mátraalmás, Rácalmás és Tóalmás
csapatai, amely létszám a rendezőkkel és helyi
érdeklődőkkel együtt elérte a százat. Mivel
jubiláltunk
ez volt a 20. összejövetelünk
lázas készülődés előzte meg a hétvégét mind az
Önkormányzat, mind pedig a Baráti Kör
részéről. A csapatokat szombat délelőtt fogadta
a Lovardában rendezvényünk háziasszonya, Pap
Éva. Lévai Péter, a Dunaalmás Barátainak Köre
köszöntője és a tartalmas ebéd elfogyasztása
után került sor a nemes megmérettetésre. A
vetélkedő
feladatainak
és
állomásainak
összeállításában Szénássy Péter és Szűcs Tamás
szerzett
elévülhetetlen
érdemeket.
Az
„Almások” csapatainak különböző helyszíneken
(DMAC-pálya, Simecz Pincészet, a Lovarda és a
mellette lévő medence, tornacsarnok, kikötő és
művelődési ház) kellett bizonyítaniuk mind
fizikailag, mind szellemileg. Külön köszönet
illeti az állomáshelyeken szerepet vállaló
Borbély Attilát itj. Simecz Róbertet a
Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesületet
valamint a Dunaalmás Barátainak Köre és a
Nyugdíjas Klub tagjait. Este szintén a
Lovardában gyülekeztünk, ahol a finom és
tartalmas vacsora elfogyasztása után a Sándi
Károly Nagy László IÍjá Zsolt trió szolgáltatta
—

—

—

Hajrá Almások!
Kecskeméti József

—
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Ebösszeírás
Tisztelt Dunaalmási Lakosság!
Tisztelt Fbtartók!
Tájékoztatom Önöket, hogy Dunaalmás
Község
Önkormányzata
a település
közigazgatási területén 2018. július 16-tál
szeptember 30-ig terjedő időszakban
ebösszeírást végez.
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. 5 (1)
bekezdése alapján az önkormányzatoknak
ebrendészeti
feladatainak
elvégzése
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás
járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel
három évente legalább egy alkalommal
ebösszeírást kell végeznie.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor
köteles a törvényben előírt adatokat a
települési
önkormányzat
rendelkezésére
bocsátani, melyet az erre rendszeresített
adatlapon tud megtenni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel
történik.
Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként
egy adatlapot kell kitölteni és azt (azokat)
köteles az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az
adatlapok
beszerzése
az
ebtulajdonos/ebtartá kötelessége, azok
2018.
július
16-tál
kezdődően
folyamatosan beszerezhetőek a Tatai Közös
Önkormányzati
Hivatal
Dunaalmási
Kirendeltségén (2545 Dunaalmás, Almási u.
32.) vagy letölthetőek az önkormányzat
honlapjáról a www.dunaalmas.hu oldalról,
illetve megtalálható lesz a Dunaalmási
Híradóban is.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az
alábbi módokon lehet benyújtani:
személyesen vagy postai úton eljuttatva a
Tatai Közös Onkormányzati Hivatal
Dunaalmási
Kirendeltségére
(2545
Dunaalmás, Almási u. 32.),
-

-

a
elektronikusan
elküldve
uolgarmesterihivatal@dunaalmas.hu
e-mail
címre,
faxon elküldve a 06-34/450-015 fax számra.

Az
ebösszeíró
adatlapok
leadásának
határideje: 2018. szeptember 30.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok flgyelmét,
hogy:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és
forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.)
Korm.rendelet
17/B.
5 (10) bekezdése
értelmében a négy hónaposnál idősebb eb csak
transzponderrel megjelölve tartható, ezért
kérem,
amennyiben
a
jogszabályban
meghatározott kötelezettségének még nem tett
eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem
rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni.
Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az
állatorvosnál korábban bejelentett, a központi
nyilvántartásban már szereplő, valamint a
bilétával rendelkező és a helyi nyilvántartásban
szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998 (XII.
31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján, aki a
kötelezően előírt adatszolgáltatást nem, vagy
nem a jogszabályban előírtaknak megfelelően
teljesítette, 30.000 Ft állatvédelmi bírsággal
sújtható.

Az
ebösszeíró
adatlap
kitöltésével
kapcsolatosan
felmerülő
kérdéseikkel
keressék Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének munkatársait
személyesen,
vagy
a
34/450-012-es
telefonszámon.
Együttműködésüket köszönöm!
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Téli rezsicsökkentés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot hogy
Magyarország Kormánya 1364/2018. (VII. 27.)
Kormányhatározatában
döntött
a
téli
rezsicsökkentés
végrehajtását
követően
szükségessé váló további intézkedésekről.
A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben
korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy
távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó
háztartások
is
egyszeri
természetbeni
támogatásban részesülnek a fűtési költségek
viselésével összefüggésben.
A támogatás igényléséhez összeállított
adatlap
elérhető
a
igénybejelentő
dunaalmas.hu honlapon, a Tatai Közös
Önkormányzati
Hivatal
Dunaalmási
Kirendeltségén (2545 Dunaalmás, Almási u.
32.) valamint megtalálható a Dunaalmási
Híradóban is.

Pályázati felhívás védőnő
munkakör betöltésére
Dunaalmás Község önkormányzata
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
védőnő
munkakör betöltésére.
A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, 2544 Neszmély,
Semmelweis tér 2.

Az igénybejelentő lapokat személyesen, vagy
postai úton a Tatai Közös Önkormányzati
Hivatal Dunaalmási Kirendeltsége címére
szíveskedjenek eljuttatni.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004
(V.2 1.) ESzCsM. rendeletben foglaltaknak
megfelelően területi védőnői feladatok ellátása.

Az igénybejelentés végső határideje:
2018. október 15.
Az igénybejelentéseket a Belügyminisztérium
részére továbbítjuk további intézkedés
céljából.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
“Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Ollé Árpád
polgármester

FO GAD

Ó NAP

A Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr.
Friedrich Gábor r. ezredes
2018. augusztus 22-én 10:00 12:00 óra
között tartja fogadónapját hivatalában, Tata
Ady Endre utca 27. szám alatt.
.

—

Pályázati feltételek:
.
Felsőfokú képesítés, védőnő,
.
Egészségügyi főiskola védőnői szakán
szerzett diploma vagy azzal egyenértékűnek
elismert oklevél
.
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
cselekvőképesség
.
Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó
a pályázati anyagban szereplő személyes
adatainak pályázati eljárással összefüggő
kezeléséhez hozzájárul-e
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
.
MS Office felhasználói szintű ismerete
.
„8” kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
.
.
.
.

Fényképes szakmai önéletrajz
Végzettséget, képesítést igazoló okmányok
másolata
Érvényes vezetői engedély másolata
30
napnál
nem
régebbi
erkölcsi
bizonyítvány vagy ennek megkérését
igazoló postai feladóvevény

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően
azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018.
szeptember 17.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további
információt Ollé Árpád polgármester nyújt, a
30/509-5883-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
.
Postai úton, a pályázatnak Dunaalmás
Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2545 Dunaalmás, Almási út
32.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítószámot:
384/2018,
valamint
a
munkakör
megnevezését: védőnő
.
Elektronikus úton Ollé Árpád polgármester
részére a po1garmester(~’dunaalmas.hu
e-mail címen keresztül.
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának
módja, rendje:
Képviselő-testület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018.
szeptember 26.
A pályázati kiírás további közzétételének
helye, ideje:
www dunaalmas hu 2018. július 16.
—

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018.
július 20.

Őszi Ízek Fesztivál
Időpont: 2018. 09. 08.
Helyszín: Dunaalmás, Kikötő
Lecsófőző verseny: hagyományos és extra kategóriában lehet
jelentkezni, a rendezvény napján a helyszínen, vagy Kecskeméti
Józsefnél a 06-20-283-8363-as mobilszámon.
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Nevezési díi: 2000 forint (a helyszínen fizetendő), amely
tartalmazza a szükséges hozzávalókat (2,5 kg paprika, 0,5 kg paradicsom éspár
fej hagyma)

„‚ ‘il’ ‘d

Pálinka- és likőr ízek versenye, almás sütemények versenye, illetve kert
szépséReinek versenye:

Minták leadásának időpontiai:
szeptember 7. (péntek) 10 és 18 óra között, vagy szeptember 8. 8 és 10 óra
között a Csokonai Művelődési Házban

Mindenkit szeretettel vár Dunaalmás Község Önkormányzata
és Dunaalmás Barátainak Köre!
Rendezvényünk támogatói
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Almási Parasztház
Lorkamitt KI’
Falusi szálláshely

.

NYILATKOZAT A TULAJDONOSSAL, AZ EBTARTÓVAL, ILLETVE AZ EBBEL KAPCSOLATOS
ADATOKRÓL’

Ebenként, az eb oltási könyvében foglalt adatok alapján kérjük kitölteni!
Több eb esetén a tartott ebek számával egyező számú nyilatkozatot kell kitölteni!

‘.,.

.-..

.
-....

••-

-1.

-...

-

-...

..

.

-...

-

-...

-.

.

‚
-

‚

.
.--

Ő

-Ő-

‚-

I

-

-

‚--S-’
—

‚

‚

—

-

‚5,

.

-

‚
Ő
‚‚

‚--

.-

S

‚-

‚‚.

‘

‚‚‚

Ő
-

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

DDDD.DD.DD

Szül.hely. idő
Anyja neve
Lakóhely:
irányító szám: D

D E D település’

közterület neve
épület
lépcsőhár

közterület jellege’
emelet:

...

ajtó:

házszám:

...

...

Tartózkodási hely:
irányító szám: D D D D település’
közterület neve’
közterület jellege’
házszám:
épület’
lépcsőhár
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 (háztartás1) címe:
irányítószám: D D D D település’
közterület neve’
épület’..’. lépcsőház’

közterület jellege’
emelet:

...

ajtó:

házszám:

...

...

A juttatás igényelendő formájr:
tűzifa

szén

propán-bután palackos gáz
lütőolaj

propán-bután tartályos gáz

pellet/brikett

Háztartás: a szociális igazgatasról es szociális ellátásokról szóló 1993. évi HI. törvény 4. ~ (1) bekezdésének O
pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
1

személyek közössége.
2 A megfelelő rész aláhúzandó’

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 fdldgázfogyasztók részére
biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III. 8.) Korm. rendelet’ sem a fütési célú
távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli
rezsicsökkentésről szóló 39 2018. (III. 12.) Korm. rendelet alapján az igénybejelentésben
szereplő háztartás nem részesült. Hozzájárulok ahhoz, hogy eimek 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.
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 OKE
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 ada/ok szabad áramlásáról, valamint a 95 46 EK rendelet hatályon
kívül helye:éséró’l 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 mellékelt adatkezelési tájékoztatóban
foglaltakat elolvastam és azokat tudomásul vettem.
Kelt

‚2018

