1.számú melléklet a 11/2017. (X.30.) Kt. rendelethez

Kérelem- nyomtatvány
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
1. Személyi adatok
1.1. A kérelmező adatai
Neve: ..............................................................................................................................................
Születési neve: ...............................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ......................................................................................................................
Állandó lakóhelye: ...........................................................................................................................
Tartózkodási helye: .........................................................................................................................
Állampolgársága: .............................................................................................................................
Telefonszáma: .................................................................................................................................
1.2. Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: .......... fő
1.3.Kérelmezővel közös háztartásban élők személyi adatai
Név (születési név)

Születési hely, idő

Anyja neve

Rokoni
fokozat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.4. A támogatás igénylését a rendeletben biztosítottak alapján az alábbiakban megjelölt szerint
nyújtom be (a jogosultság betűjele bekarikázandó!):
a)
szociálisan rászoruló személy, akinek családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve az egy
főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb
összegének a 200%-át (57 000.-Ft), egyedül élő esetében az öregségi nyugdíjminimum mindenkori
legkisebb összegének a 250%-át (71 250.-Ft).
b)

az Sztv. szerint aktív korúak ellátásában részesülő személy

c)

az Sztv. szerint időskorúak járadékában részesülő személy

d)

az Sztv. szerint települési támogatásban (rendszeres megállapítás esetén) részesülő személy

e)
aki a háztartásában a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
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2. Jövedelem adatok

A jövedelem típusa

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 munkaügyi
szervek által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

8.

Egy főre jutó jövedelem

Kérelmező

Házastársa
(élettársa)

A kérelmezőveé közös
háztartásban élő
személyek

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen az állandó/tartózkodási
helyemen élek továbbá, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakásra csak egy
jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Az egyazon lakásból érkező kérelmek esetében az időben előbb érkeztetett kérelem nyer
jogosultságot, amennyiben a feltételeknek mindannyian megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdés alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján – ellenőrizheti.
Kérelmem kedvező elbírálása esetén fellebbezési jogomról lemondok:
(aláhúzandó)

IGEN – NEM

Az igényelt tűzifa lakásra történő kiszállítását kérem: IGEN – NEM (aláhúzandó)
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Pánd, 2017 …………………..hó…….nap

………………………..
kérelmező
aláírása

…………………………
nagykorú személy(ek)
aláírása
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Kérelemhez csatolandó dokumentumok:

-

Az adatok igazolásához szükséges a lakásban tartózkodók személyazonosító igazolványa,
valamint a lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány.

-

a kérelmező és családtagjainak jövedelemigazolása (előző havi munkáltatói jövedelem
igazolás, rendszeres ellátást megállapító szerv által kiállított határozata, Monori Munkaügyi
kirendeltség által kiadott igazolás az álláskeresési ellátásról)

-

egyéni vállalkozók esetén NAV által kiadott jövedelem igazolás

-

a 14. életévüket betöltött nappali tagozaton tanuló családtagok esetén 30 napnál nem régebbi
iskolalátogatási igazolás
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