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KÉRELEM
Közművesítési hozzájárulás részletfizetésére


Adatkezelési tájékoztató

Az alábbiakról tájékoztatom az adatkezelésben érintettet: 
	Adatkezelő: Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltsége
	Az adatkezelő képviselője: dr. Könczöl Gábor kirendeltségvezető

Az adatkezelő székhelye: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. 
Az adatkezelő elérhetőségei: Tel: 87/577-211, onkormanyzat@felsoors.hu
	Az adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Takács Tamás tel: 20/777-9042, 
Hátadat Audit Kft. 1077 Budapest, Baross tér 12. fsz.1.
	Az adatkezelő a kérelemben szereplő adatokat hatósági eljárás során használja fel.
	Adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása és jogi kötelezettség teljesítése.
	Adatkezelés célja: A kérelmező részére hatósági határozattal megállapított útépítési hozzájárulás viselésére kért részletfizetési kérelem elbírálása az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 28.§ (2) bekezdése alapján.
	Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő és az annak megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adatai vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Info tv.) meghatározott feltételek szerint:

	az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékoztatáshoz való jog)

a kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog)
kérelmére, valamint az Info tv. II/A. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, ill. kiegészítse (helyesbítéshez való jog)
	kérelmére, valamint az Info tv. II/A. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza, amennyiben ez a már teljesített kérelem esetében még lehetséges (az adatkezelés korlátozásához való jog)

kérelmére, valamint az Info tv. II/A. fejezetében meghatározott további esetekben személyes adatait az adatkezelő törölje, amennyiben ez a már teljesített kérelem esetében még lehetséges (törléshez való jog).
	Az adatkezelő az érintett által benyújtott, az őt megillető jogosultságok érvényesítésre irányuló kérelmet annak benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb huszonöt napon belül elbírálja és döntéséről az érintettet írásban, vagy ha az érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti. 

Mint adatkezeléssel érintett jogosult: 
	 ha az adatkezelő az Info tv. 14. §-ban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, az adatkezelő intézkedésének jogszerűsége vizsgálata céljából a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (továbbiakban: Hatóság) vizsgálatát kezdeményezheti
	a Hatóság adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

	Az adatkezelő illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa  megbízott  vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 
	Az adatkezelő az adatkezelési folyamatai során az EU Parlament és Tanács 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezései szerint jár el, s ennek megfelelően elkészítette adatvédelmi szabályzatait, melyekhez hozzáférést biztosít.
	A kezelt adatokat az adatkezelő az Étv. 28.§ (2) alapján kezeli.

Az adatkezelő a nyilvántartásból a szociális ellátásra való jogosultság megszűnésétől számított öt év elteltével törli a kezelt adatokat. 
Egyéb kérdésekben az adatkezelő általános adatkezelési és adatvédelmi szabályzatának rendelkezései az irányadóak.

2. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: 	
Születési neve: 	
Anyja neve: 	
Születési helye, ideje (év, hó, nap)- 	
Lakóhelye: 	
Tartózkodási helye: 	
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: 	
Állampolgársága: 	
Telefonszám nem kötelező megadni  	

A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
o szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
o EU kék kártyával rendelkező, vagy
o bevándorolt/letelepedett, vagy
o Menekült/oltalmazott/hontalan.


JÖVEDELEMNYILATKOZAT

3. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
Kérelmező családi körülménye: 
	egyedül élő

nem egyedül élő


A kérelmező családjában élő közeli hozzátartozók adatai:
A kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma: …. fő.


Közeli hozzátartozó
neve (születési neve)
Anyja neve
Születési
helye, ideje
családi 
kapcsolat
1.
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Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozóinak a havi jövedelme forintban:

A jövedelem típusa
Kérelmező
A családban élő közeli hozzátartozók



  1.
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből közfoglalkoztatásból származó:














2.	
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó






3.	
Táppénz, gyermekgondozási támogatások






4.	
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások






   
  5.

Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított ellátások






  6.
Egyéb jövedelem






  7.
Összes jövedelem








Családban az egy főre jutó havi jövedelem összege: 	Ft

Lakás körülményei:

Lakás nagysága …………. m2	Komfortfokozata- …………………………  Szobáinak száma: ……

4. A lakás fenntartására fordított havi kiadás:

Lakbér/közös költség összege: ……………… Ft/hó	Kábel TV/internet:………..Ft/hó
Villanyszámla: …………….. Ft/hó	Telefon ……………….…..Ft//hó
Fűtés: 	. :Ft/hó	Szemétdíj: ………………… Ft/hó
Vízdíj: ……………….…...Ft/hó			 Biztosítás: ………………..Ft/hó
Hiteltörlesztés:……………Ft/hó			 Egyéb: …………………...Ft/hó

5. A kérelem benyújtásának indokolása:
………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….....
6. Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermektartásdíjat: 
	nem kapok

kapok havi összege: ………………………  Ft.
	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy gyermektartásdíjat, gondozási díjat (megfelelő szövegrészt aláhúzással jelölje): 

	nincs megállapítva fizetési kötelezettség 

nem fizetek
	fizetek, melynek havi összege: ………………………. Ft

	Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a becsatolt jövedelmemen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem. 
	Kijelentem, hogy a kérelem részét képező adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elolvastam, megértettem és tudomásul vettem. 
	A nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy a kérelemben szereplő személyes adatokat az érintett adatkezelő az igazgatási eljárás során felhasználja, tárolja, kezelje, arról célhoz kötötten nyilvántartást vezessen. (nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy keresetem/nyugdíjam összegéből 

	 nincs letiltás
van letiltás

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy keresetem /nyugdíjam összegéből történő levonás nem tartásdíj, nem jogszabályon alapuló fizetési kötelezettség, továbbá nem SZJA alapján megállapított fizetési kötelezettség.

Vagyonnyilatkozat

7. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona


Ingatlanok

a) Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ................. város/község ................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft 
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen   nem (a megfelelő aláhúzandó)

b) Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ....................... város/község .................................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

c)Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft

d) Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft


B . Egyéb vagyontárgyak

Gépjármű: '
a) személygépkocsi: ............................ típus ............................. rendszám, a szerzés ideje: ............................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .....................típus.....................rendszám, a szerzés ideje: .......................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.

* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni
Felsőörs, 2022. ……………..
Kérelmező aláírása


A kérelemhez az alábbiakat kell mellékelni:
kérelmező és családja jövedeleméről szóló igazolásokat / benyújtást megelőző hónapról/
	amennyiben a kérelmező vagy családtagja nem rendelkezik jövedelemmel, az illetékes állami foglalkoztatási szerv igazolását csatolni kell arról, hogy munkavállalás céljából jelentkezett
	amennyiben a jövedelem kizárólag alkalmi munkából származik, annak összegét saját nyilatkozattal vagy az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló tv. szerint létesített munkaviszonyról szóló igazolással kell igazolni
a hosszabb betegségből eredő jövedelem kiesés, baleset vagy elemi kár esetén a kérelemhez csatolni kell a rendkívüli élethelyzetről szóló igazolást: háziorvos igazolást, társadalombiztosítási szerv igazolását, vagy a jövedelem csökkenésről munkáltatói igazolást, hatósági bizonyítványt, vagy egyéb okiratot
	utolsó havi családi pótlékról szóló igazolás
	gyermektartásdíj összegét igazolni postai feladóvevénnyel, pénzintézeti igazolással, ennek hiányában írásbeli nyilatkozattal
	családi pótlékra nem jogosult, 18. életévét betöltött, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató felnőtt részéről igazolás szükséges a tanulói, illetve hallgatói jogviszonyról.

gyámhatóság döntését nevelésbe vételről, kapcsolattartás szabályozásáról
	gyámhatóság, bíróság döntését a gyermek elhelyezéséről

