KÉRELEM
hatósági bizonyítvány kiadása iránt
„lakás rendeltetési egység” számának meghatározására
Alulírott
név:
szül.:
anyja neve:
lakcíme:
elérési lehetősége:
ügyfélkapu:
adószám/adóazon. jel:
TAJ szám:
büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelmezett ingatlan
címe: ………………………………………………………………………………………….
1. a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősül és
2. a kérelmezett ingatlanon található lakások száma: ………………
Kérem a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy a
(egyetemes szolgáltató neve, ahol kérelmező a hatósági bizonyítványt felhasználja):
………………………………………………………………………………………………….
szolgáltató címe: ……………………………………………………………………………..
előtt történő bemutatásra részemre hatósági bizonyítványt állítson ki a tekintetben,
hogy a kérelmezett a kérelmezett ingatlanon található lakás rendeltetési egységek
száma: ………………
Szentistván, 2022. …… (hónap) ……………. (nap)
…………………………
Kérelmező aláírása
Alulírott tanúk legjobb tudomásunk alapján, büntetőjogi felelősségünk
tudatában igazoljuk, hogy a kérelmező nyilatkozata a lakás rendeltetési helyek
számát illetően valós:
2./ Név:.
lakcím:.
szig. száma:
aláírás:

2./ Név:
lakcím:
szig. száma
aláírás:

TÁJÉKOZTATÓ
A tényállás tisztázásáról: Az eljáró jegyző a hatósági bizonyítvány kiadása érdekében az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 62-63. §-a alapján az ügyfél nyilatkozatát, 65.§
alapján az ügyfél által becsatolt iratot használja fel, a 66. és 67. § szerint a tanút hallgathat meg, a 68. és
69. § szerint szemlét tarthat, a 97. § alapján az egy lakcímen élő személyek számának és kilétének
megállapítása céljából betekint a közhiteles lakcímnyilvántartásba, melynek 2022. szeptember 9-ét
megelőző tartalmát – az ellenkező bizonyításáig - valósnak fogadja el.
A valótlan adatközlés következményeiről: Amennyiben az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az
ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban
foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében a jegyző felé jelzi. Amennyiben e megkeresés
alapján a jegyző nem folytat ellenőrzést, vagy az egyetemes szolgáltató az ellenőrzés eredményével nem
ért egyet, az egyetemes szolgáltató a felügyeleti szervhez fordulhat a szükséges intézkedések megtétele
érdekében.
A felügyeleti szerv e megkereséstől, illetve az eljáró hatóság által végzett ellenőrzéstől függetlenül, saját
hatáskörben is jogosult hatósági ellenőrzés lefolytatására. A hatósági bizonyítvány jogorvoslati eljárás
keretében történő felülvizsgálata során a jogorvoslati döntést a jóhiszeműen szerzett és gyakorolt
jogokra tekintet nélkül kell meghozni. Amennyiben a felülvizsgálati eljárás azzal az eredménnyel zárul,
hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési
egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó
jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás
rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett
kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének
megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.
Adatkezelésről: A kérelmező adatainak felvétele AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 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 (általános
adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679 sz. rendeletében (GDPR) továbbá az információs jogról és az
információszabadságról szóló 2011. törvényben (Infotv.) foglaltakra figyelemmel történt.
Az adatkezelő a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal, képviselője dr. Hajdú András jegyző,
honlapja www.szentistvan.hu, az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés
jogalapja az ügyfél hozzájárulása, a személyes adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselő, igazgatási
előadó, munkáltató jogkör gyakorlója, a személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti.
Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van kérelmezni az adatkezelőtőé az ügyfélre
vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint joga van az
adathordozhatósághoz. Az ügyfélnek joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő
visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés
jogszerűségét. Ügyfélnek joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani. Az adatszolgáltatás nem előfeltétele
szerződéskötésnek, a személyes adatok megadása nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradásának
lehetséges következménye, hogy megnehezíthet az ügyféllel történő egyeztetéseket.

