1. sz. melléklet a 1/2019. (I.10.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
1. Személyi adatok
Neve: ...................................................................................................................................................................
Születési neve: ....................................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): .....................................................................................................................
Lakóhelye: ......................... irányítószám ............................................................................................ település
........................................................... utca/út/tér ....... házszám ....... . épület/lépcsőház ................ emelet, ajtó
Tartózkodási helye: ........... irányítószám ............................................................................................ település
........................................................... utca/út/tér ....... házszám ....... . épület/lépcsőház ................ emelet, ajtó
TAJ szám: ........................... Állampolgársága: .................. Telefonszám: ....................................... (fontos!)
2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ................ fő
3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
név
(születési név)

anyja neve

születés helye,
ideje

TAJ szám

rokoni kapcsolat

4. Szociális tűzifa támogatásra az alábbi jogcímen vagyok jogosult
(megfelelőt kérjük aláhúzni!)
a) aktív korúak ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma: ..........................................................
b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülök, a megállapító határozat száma: .........................
c) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek
d) családunkban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegnek 300
%-át, (85 500 Ft) egyedülálló esetén a 350 %-át (99 750 Ft) Ebben az esetben kérjük kitölteni a
jövedelmi adatokat!
e) mozgáskorlátozott vagyok és ezt hiteles dokumentummal igazolom

5. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:
jövedelem típusa

kérelmez
ő

házastárs
/ élettárs

a kérelmezővel közös háztartásban élő további személyek

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más
önálló tevékenységből
származó
Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai, egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szerv által folyósított
rendszeres pénzbeli
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

6. Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ........................................ Ft / hó
7. NYILATKOZATOK:
a) Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozás: van
b) Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

nincs

nem rendelkezem

c) A számomra juttatott szociális tűzifát más részére át nem adom, nem idegenítem el.
8. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, lakásfenntartási támogatás esetén a háztartás
valamennyi tagjának vagyona

I. 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
II. Egyéb vagyontárgyak
A. Gépjármű:
a)személygépkocsi:

.........................................

típus

.........................rendszám,

a

szerzés

ideje,

………………valamint a gyártás éve: .....................................Becsült forgalmi érték:** ......................................Ft
b)tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű: ................................................típus
......................... rendszáma szerzés ideje, …………………valamint a gyártás éve: .....................................
Becsült forgalmi érték:** ..................................Ft
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak
megfelelnek
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami
adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tataháza, 2019. év ___________ hó _____ nap

……………………………………………..
az ellátást igénylő, vagy törvényes
képviselőjének aláírása

KITÖLTÉSI UTMUTATÓ
Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több lakóhely esetén az állandó
lakóhely címét kell feltüntetni.
A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell feltüntetni.
A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap, a nem
rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát
(nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az ott élő személyek számával.
A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú személyeknek is alá kell írniuk. Ha az
ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője
jogosult az aláírásra.
A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti ingatlanban együtt élő személyek
lakcímigazolványát.
A kérelemhez csatolandó dokumentumok:
 a jogosultságot megalapozó ellátás megállapításáról szóló határozat másolata
 lakóhely igazolására a lakcímkártya
 kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmének igazolására szolgáló jövedelemigazolás

