
 

      Értesítés 
 

Tisztelettel értesítem a 62. életévüket betöltött, Balatonmáriafürdőn állandó 
lakhellyel rendelkező polgárokat, hogy a járványra való tekintettel, saját 
biztonságunk érdekében az idei évben nem tarthatjuk meg szokásos karácsony előtti 
adventi rendezvényünket. Ezért a Képviselő-testület tagjai javasolták, hogy a korábbi 
évektől eltérően a 3000 forint/fő helyett, 5000 Ft/fő támogatással járuljunk hozzá a 
karácsonyi költségekhez. 

Településünkön 273 fő töltötte be a 62. életévét, a költségvetésben 1.365.000-Ft 
összeget biztosítottunk. 

A szigorú szabályok miatt az összeg személyesen nem vehető fel, a 
Képviselő-testület tagjai sem adhatják át személyesen. Csak 
bankszámlaszámra tudunk utalni! 

A támogatás regisztrációhoz kötött: 

2020. december 10-ig lehet kérni  e levél hátoldalán lévő 

űrlap kitöltésével, számlaszám megadásával, és visszaküldésével.  A 
határidő JOGVESZTŐ, ami azt jelenti, hogy ezt követően semmilyen 
indokkal, semmilyen formában a támogatást nem fizetjük ki, nem adjuk át, 
nem utaljuk. 

Tisztelettel felhívom mindenki figyelmét az űrlap pontos kitöltésére, a határidő 
pontos betartására! 

Az űrlap leadható:  

- e-mailben, scannelt formátumban (onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu), 
- postai úton Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 

Balatonmáriafürdő Gróf Széchényi Imre tér 9. 
-  a Közös Önkormányzati Hivatal postaládájában. (8648 Balatonkeresztúr, Ady 

Endre u. 52. előtt van kihelyezve) 

Mindenkinek koronavírus mentes, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt 
kívánok képviselőtársaim nevében is: 

 Galácz György sk. 
                                                                                                                                 polgármester 
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VISSZAKÜLDENDŐ 2020. december 10. napjáig  J O G V E S Z TŐ 
 

- e-mailben, scannelt formátumban (onkormanyzat@balatonmariafurdo.hu), VAGY 
- postai úton Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata 8647 Balatonmáriafürdő 

Gróf Széchényi Imre tér 9. VAGY 
-  a Közös Önkormányzati Hivatal postaládájában. (8648 Balatonkeresztúr, Ady Endre 

u. 52. előtt van kihelyezve) 

 
Nyilatkozat 

 
Alulírott 
Név:  ________________________________  Születési hely, idő _____________________________________  
 
nyilatkozom, hogy Balatonmáriafürdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének döntése 
alapján az  2020. évi időskorúak karácsonyi támogatása címen egyszeri 5.000 Ft támogatás 
kifizetését igénylem, és átutalását az alábbi bankszámlaszámra kérem: 

Számlavezető bank neve: _________________________________________________________________________  

Számlaszám: -- 

Bankszámla tulajdonos neve és címe: ___________________________________________________________  

 

Dátum: ________________________________________ Igénylő aláírása:  _________________________________________  

 

BANKSZÁMLA TULAJDONOS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATA SZEMÉLYES ADATOK 

KEZELÉSÉHEZ 

 

Alulírott______________________________________________________név) 

_________________________________________________________________ (lakcím) 

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján önkéntes, konkrét, 

megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulásomat adom Balatonmáriafürdő 

Község Önkormányzata (adatkezelő) számára, hogy  a személyes adataimat, bankszámla adataimat  

a fentiekben foglalt cél érdekében kezelje. 

 

Dátum: _________________________  Bankszámlatulajdonos aláírása:__________________________ 

 

 

Kitöltési útmutató: 

Amennyiben  az igénylő és a bankszámla tulajdonos azonos, akkor is töltse ki és írja alá a 
hozzájáruló nyilatkozatot! 

Amennyiben nem azonos az igénylő és a bankszámla tulajdonos FELTÉTLENÜL írja alá a 
bankszámla tulajdonos a nyilatkozatot.  
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