
SZERB KÖZTÁRSASÁG 
VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY 
TOPOLYA KÖZSÉG 
KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL 
 
Szám: __________________________ 
 
Kelt: ___________________________ 
 
 

K É R E L E M 
az energetikailag veszélyeztetett fogyasztóról szóló végzés kiadására 

 
 Az energetikailag veszélyeztetett fogyasztóról szóló rendelet 5. szakasza (Az SZK Hivatalos 
Közlönye, 15/113. szám) alapján kérelmezem az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus 
megszerzéséről szóló végzés kiadását, s kijelentem: 
 
________ tagú háztartásban élek.  
 
A családtagok adatai 
Családnév, (szülő neve), utónév, születési év, hónap, nap, rokoni kapcsolat a kérelmezővel, 
foglalkozás 
1. 
2. 
3. 
 
Pénzbeli szociális segély és/vagy családi pótlék felhasználói számára 
 
Az alábbi jogosultság élvezője vagyok: 
 
� Pénzbeli szociális segély a szociális védelem terén érvényes jogszabályok szerint 
 
� Családi pótlék a gyerekes családok pénzügyi támogatásáról szóló jogszabály szerint 
 
A többi kérelmező esetében: 
 
Családom bevételei a következők: 

� Munkaviszony alapján megvalósított jövedelem __________________ dinár összegben, 

� Alkalmi és ideiglenes munka alapján megvalósított jövedelem _______________ dinár összegben, 

� Nyugdíj, rokkantsági járadék és hadirokkant bevétele __________________ dinár összegben, 

� Mezőgazdasági tevékenység alapján megvalósított jövedelem _______________ dinár összegben, 

� Önálló tevékenység végzése alapján megvalósított jövedelem _______________ dinár összegben, 

� Munkanélküli segély ________________ dinár összegben, 

� Végkielégítés és juttatás szociális programok alapján __________________ dinár összegben, 

� Ingatlan vagyon bérbeadásából származó bevétel ____________________ dinár összegben, 

� Vagyonjog és részvény alapján megvalósított bevétel __________________ dinár összegben, 

� Takarékbetétek és készpénz ___________________ dinár összegben, 

� Idény- és egyéb munka alapján megvalósított bevétel _________________ dinár összegben, 



� Rokon eltartása és egyéb jogalap alapján megvalósított bevétel _______________ dinár összegben 
 
A teljes bevétel összege körülbelül ______________________________ 
 
A lakhatási helyzet a következő: _______ szobás, ________ négyzetméteres lakásban élünk 

� tulajdonos/társtulajdonos  � lakhatási jog birtokosa  � társbérlő 

� lakásbérlő  � védett lakó  � egyéb 

Nekem és családtagjaimnak � van  � nincs egyéb lakás/ház a tulajdonunkban/társtulajdonunkban 

 
Az általam és családom által birtokolt teljes lakófelület _____________ m2. 
 
Minden kérelmező kitölti: 
 A végzésre a havi kötelezettség (havi számla) csökkentésére való jogosultság megvalósítása 
miatt van szükségem a: 
 

1. villamos energia 
2. földgáz esetében 

  (a felkínáltak közül az egyiket kell bekarikázni) 
 

E kérelem benyújtásával írásos jóváhagyást is adok a helyi önkormányzati egység illetékes 
szervének a személyi adatok, illetve a kifejezetten érzékeny személyi adatok feldolgozásához, a 
személyi adatvédelemről szóló törvény 10. és 17. szakaszával (Az SZK Hivatalos Közlönye, 08/97., 
09/104. – másik törvény, 12/68. – Ab. és 12/107. szám) összhangban, amely szerv ezeket az adatokat 
továbbíthatja az energetikai alanyoknak és az energiaügyi teendőkben illetékes minisztériumnak, 
mégpedig az energetikailag veszélyeztetett fogyasztói státus megszerzése, valamint a végzésben ennek 
alapján megállapított jogok megvalósítása és védelme céljából. 
 
 KÉRELMEZŐ 

 
_________________________________ 

(családnév, szülő neve, utónév) 
_________________________________ 

(a személyi igazolvány száma) 
_________________________________ 

(személyi szám) 
_________________________________ 

(cím) 
_______________________________ 

ED szám/a mérőberendezés száma a gáz esetében 
 

_________________________________ 

Az ellátó adatai 
 

_________________________________ 

(aláírás) 
 
 
 
 
 
 
 



A kérelemhez az alábbi bizonyítékokat mellékelem: 
1. Bizonyíték a háztartás tagjainak számáról (a személyi igazolvány fénymásolata, születési és 

házassági anyakönyvi kivonat, lakcímigazolás, lakcímbejelentő, két tanú illetékes szerv előtti 
nyilatkozata); 

2. Bizonyíték a háztartás tagjainak teljes havi jövedelméről és bevételéről; 
3. A kérelmező lakhelyén és szülőhelyén illetékes ingatlan-nyilvántartó hivatal bizonylata 

ingatlan birtoklásáról és ingatlanból eredő bevételekről; 
4. A helyi önkormányzat közbevételi hivatalának bizonylata arról, hogy birtokol-e olyan 

vagyont, amelyre adót vetnek ki; 
5. Az utolsó villany-/gáz-/hőenergia-számla  
6. ……….. 

 
Vagy a pénzbeli szociális segély és/vagy családi pótlék élvezői számára 

1. A pénzbeli szociális segélyre / családi pótlékra való jogosultságról szóló végzés hitelesített 
másolata 

2. Az utolsó villany-/gáz-/hőenergia-számla  
3. ………………. 


