KÉRELEM
szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítására
Beadási határidő: 2018. november 15.

I. Személyi adatok
1.) A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve:… ..........................................................................................................................................
Születési neve: ...............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................................
Lakóhely:  irányítószám ………………………………………………... település
………………………utca/út/tér ………házszám ….. épület/lépcsőház …… emelet, ajtó
Tartózkodási hely:  irányítószám ………...……………………………..

település

……………………… utca/út/tér …… házszám ….. épület/lépcsőház …… emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………
2.) Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………. fő
3.) Kérelmezővel azonos lakcímen élők személyi adatai:
Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Születési helye, ideje

Anyja neve

4.) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában
-

aktív korúak ellátásában

részesülök

nem részesülök

-

időskorúak járadékában

részesülök

nem részesülök

-

lakhatási támogatásban

részesülök

nem részesülök

-

halmozottan hátrányos gyermeket nevelek

igen

nem.

A megfelelő választ szíveskedjen aláhúzni.
II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint a vele azonos lakcímen élő személyek havi jövedelme forintban
A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szerv által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakóház/lakás nagysága ……….….. m2.
A lakóházban/lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………….……………………

IV. Nyilatkozatok
-

Nyilatkozom, hogy vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem és lakásom
fűtését ezzel biztosítom:
igen
nem.

Tudomásul veszem, hogy a Humán Bizottság környezettanulmány készítésével ellenőrizheti a
kérelemben leírt adatok valódiságát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
-

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),
a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése
alapján, a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részemre biztosított tüzelőanyagot értékesítem,
nem saját célra, vagy rendeltetésétől eltérően használom fel, vagy utólag megállapításra
kerül, hogy jogosulatlanul vettem igénybe, köteles vagyok az ingyenesen biztosított
tüzelőanyag ellenértékének, 3.000 Ft/q + ÁFA, valamint a szállítás illetve a településen
belül történő kiszállítás költségének visszafizetésére.
Záhony, 20___ év_________________hó _____nap
………………………………………..
kérelmező aláírása
………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

a háztartás további nagykorú tagjainak aláírása
Kijelentem, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelmemnek
teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz
esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
Záhony, 20___ év_________________hó _____nap
………………………………………..
kérelmező aláírása
………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

a háztartás további nagykorú tagjainak aláírása

TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem kitöltéséhez

I. Személyes adatok
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.
A KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK JÖVEDELMÉRŐL SZÓLÓ
IGAZOLÁSOKAT:












nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött
nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a
kérelem beadását megelőző havi nyugdíjszelvények másolatát;
munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által 30 napnál nem régebben
kiállított igazolását a havi nettó jövedelemről;
Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat
fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének
másolatát;
vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról
könyvelő által kiadott igazolást és a NAV igazolását az előző gazdasági évre
vonatkozólag;
őstermelő esetén az őstermelői igazolvány fénymásolata, valamint a kérelem
beadását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról szóló igazolást;
GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző havi szelvények fénymásolata, valamint
árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által küldött ez évi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi
nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat fénymásolata);
válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről előző havi szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló
kereset másolatát);
tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanuló, hallgatói
jogviszony fennállásáról szóló igazolást, valamint a hallgató nyilatkozatát a
részére folyósított ösztöndíj havi összegéről.

