
 
 

 Érvényes 2022. szeptember 10-től. Nytsz: Városfejl. Ir./6/2022. 
TAPOLCAI KÖZÖS 
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA 
 
8300 Tapolca, Hősök tere 15. 
Tel.:87/511-150 
E-mail: varosfejlesztes@tapolca.hu 

A hatóság tölti ki! 

Benyújtás, postára adás napja:    
Tapolca Gyulakeszi Raposka 
 __________________  
 átvevő aláírása 

 

KÉRELEM 
a családi fogyasztói közösség részére, hatósági bizonyítvány kiadása iránt 

 
  

I. Kiállításának célja 
1. A családi fogyasztói közösségekre vonatkozó kedvezménye igényléséhez, hatósági bizonyítvány  

kiadása a önálló lakóegységek számáról az egyetemes szolgáltató részére. 

2. Átvétel módja: Személyesen   Postai úton   E-papíron  
 

II.  Ingatlan és a lakossági fogyasztó adatai és nyilatkozata 
Alulírott kérem a Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, hogy az alábbi ingatlanon található önálló 
lakóegységek számáról részemre hatósági bizonyítványt kiállítani szíveskedjen: 

1. Helye:    Tapolca Gyulakeszi Raposka 

2. Helyrajzi száma:  

3. Neve: __________________________________________________________________________ 

4. Születési neve:  __________________________________________________________________________ 

5. Születési helye: ________________________________város/község, ideje:  év  hó  nap 

6. Anyja születési családi és utóneve: ________________________________________________________________ 

7. Adóazonosító jele:  
 
 
8. Lakóhelye:   ____________________________________________________________________város/község 

_______________________________ közterület ___________ közterület jelleg ____ hsz. __ ép. __ lh. __ em. __ ajtó 

9. Telefonszáma: _______________________ e-mail címe: __________________________ 
(A telefonszám, vagy email cím megadása a helyszíni szemle időpont egyeztetéshez szükséges, a helyszíni szemle 
megtartása a hatósági bizonyítvány kiadásának feltétele.) 

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy a kérelmezett ingatlan társasháznak, 
lakásszövetkezetnek nem minősül és a kérelmezett ingatlanon található önálló lakások száma (db): 
(Kérem az önálló lakások darab számát beírni!) 
   Az Ügyfél 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 Tapolcai közös Önkormányzati Hivatal, képviselője a jegyző, honlapja 
www.tapolca.hu, az adatkezelés célja jogszabálynak való megfelelés, az adatkezelés jogalapja az ügyfél 
hozzájárulása, a személyes adatok címzettjei az adatvédelmi tisztviselő, ügyintéző, munkáltató jogkör gyakorlója, a 
személyes adatok tárolásának időtartama jogszabály szerinti. Az adatszolgáltatás önkéntes. Az ügyfélnek joga van 
kérelmezni az adatkezelőtől 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.  

III. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek 

_____________________ 
helység év hó nap 

_________________________________________ 
a lakossági fogyasztó aláírása 

http://www.tapolca.hu/

