1. melléklet a 9 /2017. (X.25.) önkormányzati rendelethez

A kérelem benyújtható: 2017. november 8-ig
KÉRELEM
szociális tűzifa igényléshez
Támogatást kérő neve: _____________________________________________________________
születési neve: ____________________________________________________________________
Születési hely, idő:

___________________________, ________ év _________hónap ____nap.

Anyja születési neve:_______________________________________________________________
Támogatást kérő Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ szám): _________________________
Lakóhely:

______________________________________________________________________

Tartózkodási hely: ___________________________________________________________
( lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Telefon (nem kötelező megadni):________________________________________________
A tűzifa támogatásra a rendelet 1. § (4) pontja alapján az részesíthető, akinek:
(a megfelelő rész betűjelét kérjük megjelölni)
a.) háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150%-át, azaz 42.750 Ft-ot, egyszemélyes háztartás
esetében 200%-át, azaz 57.000 Ft-ot,
b.) egyedül élő nyugdíjas életkorára tekintet nélkül, vagy a kizárólag öregségi nyugdíjas
személyekből álló nyugdíjasok, ahol legalább egyik tagja elmúlt 70 éves (jövedelmi
viszonyoktól függetlenül),
c.) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy (jövedelmi
viszonyoktól függetlenül),
d.) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
e.) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
ea) aktív korúak ellátására;
eb) időskorúak járadékára,
ec) települési támogatásra – e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz
kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők),
f) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, és az
általam lakott lakás fűtését fával (vagy részben fával biztosítom.
Életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó)
Felhívjuk a kérelmezők figyelmét, hogy a jogosultsági feltételek fennállását, valamint a kérelem
elbírálásánál kiemelten kezelendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.
Felgyő, 2017. …………….
…………………………………………….
aláírás

NYILATKOZAT
I. Kérelmező háztartásában élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy bejelentett tartózkodási
hellyel rendelkező személyek adatai:
Név
(születési név)

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Jogcím
Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

1.
2.
3.
4.
5.

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

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kérelmező 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
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások
Egyéb jövedelem
Összes jövedelem

A háztartás összjövedelme: ………………………. Ft/hó
egy főre jutó jövedelem:

…………………………Ft/hó

Hozzájárulok, a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Felgyő, 2017. ………………..
…………………………………….
aláírása

