
 
HÁLÓZAT A KÖZÖSSÉGÉRT 

 

MINTA PÁLYÁZATI ŰRLAP 
 

(Az internetes felületen 2012.02.15-ét követően, az itt látható szerkezetű 

űrlapot kell a pályázóknak kitölteniük. Jelen űrlap kizárólag előzetes 

tájékoztatásul szolgál) 
 

 

 
 

 

1.A pályázó személyes adatai 

 

Családi és utóneve:  

Születési neve:  

Anyja neve:  

Születési helye:  

Születési ideje:  

Lakcím, Irányítószám  

Város  

Utca, házszám  

Leveleési cím, Irányítószám  

Város  

Utca, házszám  

 

 

1/a. Életvitelszerűen élnek-e a fogyasztói helyen? 

  Igen    Nem  

 

2. A villamos energia fogyasztói adatai 

 

 

A számlán szereplő személy neve  

A villamos energia felhasználásának helye, 

Irányítószám: 
 

Város  

Utca, házszám  

A számlán szereplő fizetőszám 11000……. 

A számlán szereplő fogyasztási helyazonosító 04…….. 

 

 

 

2/b Az Ön mérőórája előrefizetős (kártyás) mérő? 

 

  Igen □    Nem □ 

 



2/c Vállalná Ön, hogy háztartásukba előrefizetős mérőóra kerüljön felszerelésre? (csak akkor 

kell feltenni a kérdést, amennyiben a 2/b kérdésre „Nem” a válasz.) 

 

Igen □    Nem □ 

  

3/a. A pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy védendő fogyasztónak minősül-e? 

 

Igen                Nem    

 

3/b. Milyen szociális juttatásban részesül? 

     (több válasz is lehetséges)                        
 

- Időskorúak járadékában részesül         

- Aktívkorúak ellátására jogosult          

- Lakásfenntartási támogatásban részesül        

- Ápolási díjban részesül                                                       

- Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül             

- Otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapítástól  

       számított 3éven keresztül)                                   

- Nevelőszülő/hivatásos nevelőszülő (aki saját  háztartásában neveli a 

        gondozásba helyezett vagy  tartós nevelésbe vett gyermeket)                                     

- Önmaga vagy valaki után szülője vagy eltartója magasabb összegű  

        családi pótlékban részesül                        

-     Fogyatékossági támogatásban részesül                                    

-     Vakok személyi járadékában részesül                                      

 

 

3/d. A pályázó vagy vele egy háztartásban élő személy regisztrált védendő fogyasztó e? 

 

Igen □    Nem □ 

 

3/e. Mikor jár le a védendő fogyasztói státusza? 

 

év hónap nap 

 

 

3/f. A pályázó és vele egy háztartásban élők jövedelmi adatai 

 

 Név Rokoni kapcsolata 

pályázóval 

Születési idő Státusz Jövedelem 

típusa 

Átlag havi 

nettó 

jövedelme az 

elmúlt 6 

hónapban 

1  XXXXXXXXX     

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

 

 

 



3/g A pályázó és vele egy háztartásban élők havi kiadásai. 

 

 

 összege, Ft 

 Teljes tartozás összege Havi részlet 

lakás/jelzáloghitel   

fogyasztási kölcsönök (autó-, áruhitel, stb)   

személyi kölcsönök (Provident is)   

egyéb (közüzemi díj, adó-, magántartozás)   

 

Havi összes kiadása a családnak:  

Havi törlesztő részlet nagysága:  

Havi megélhetésre fordítható összeg:  

 

 

 

4. A pályázó melyik kategóriába esik? 

 

1.  A pályázat kiírása napján a szolgáltatásból már kikapcsolt fogyasztók 

 Mikor kapcsolták ki? 

 

           év hó nap 

 

 

 Amennyiben 1 éven túli a kikapcsolás, a mérőhely kialakításának 

költsége. Ezt a tételt a pályázó saját erőből kell, hogy fizesse. 

 

                          Ft. 

 

 2012.02.01-ig felhalmozott hátralék összege  

 

                          Ft. 

 

 

 Amennyiben a kikapcsolás 1 éven belüli: visszakapcsolási díj 17.800 Ft. 

(automatikus beírás) 

 

 

2. Kikapcsolási értesítést kapott fogyasztók 

 

 

 Mikor érkezett a kikapcsolási értesítő? 

                  év hónap nap 

  

 



 Mikor várható a kikapcsolás? 

 

                  év hónap nap 

 

 2012.02.01-ig felhalmozott hátralék összege  

 

                             Ft. 

 

3. előre fizetős mérővel rendelkező és hátralékos fogyasztók 

 2012.02.01-ig felhalmozott hátralék összege 

                              Ft. 

 

4. rendszeresen fizető (60 napnál nem régebbi tartozást felhalmozó), de nehéz szociális 

helyzetben élő fogyasztók 

2012.02.01-ig felhalmozott hátralék összege 

                              Ft. 

 

 Átlagos havi villanyszámlának az összege 

 

                            Ft. 

 

 

 

5. Önrész minimális összege:   

 1. kategória:  

o 1 éven túli a kikapcsolásnál áramdíjtartozás 50%-a 

o 1 éven belüli kikapcsolásnál (áramdíjtartozás + 

visszakapcsolási díj) 50%-a 

 

 2 - 3 kategória: áramdíjtartozás fele 

 4. kategória: átlagos havi villanyszámla 50%-a (amit az EDF 

DÉMÁSZ részére fizet be a pályázó) 

 

Vállalt önrész:____ Ft. 

(pályázó tölti) 

Minimálisan vállalható 

önrész:____Ft. 

 

       

 

 

 

 



 

 

 Költségvetés, kért támogatási összeg: 

 1. kategória:  

o amennyiben 1 éven túli a kikapcsolás: áramdíjtartozás mínusz 

önrész 

o amennyiben 1 éven belüli a kikapcsolás: áramdíjtartozás + 

visszakapcsolási díj mínusz önrész 

 2-3 kategória: áramdíjtartozás mínusz önrész 

 4. kategória: átlagos havi villanyszámla szorozva 6-al osztva 2-vel 

 

  

                            Ft. 

 

 

 

 

 

 

Közreműködő intézmény tölti ki. 

 

Intézmény neve: 

 

Munkatárs neve: 

 

Telefonszáma: 

 

E-mail címe: 


