KÉRELEM SZOCIÁLIS TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
(Egy ingatlanra csak egy kérelem adható be.)
Személyi adatok

Név: …………….……………………. …………….…. születési név: ………..……………….……………………………
Születési hely:……...………………………………..Születési idő: ……………………………………………………….
anyja neve:……………………………………………….TAJ

SZÁM:___________________________

Lakóhely: ..............................település...................................................... utca/út/tér ..............
házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Tartózkodási hely: .................................................. település.................................................
utca/út/tér .......... házszám .......... épület/lépcsőház/emelet, ajtó
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen
a lakóhelyemen /

tartózkodási helyemen élek * (a megfelelő rész aláhúzandó)

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

Telefonszám (kötelező megadni): .....................................................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................
A családban együtt élő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):

Név

Születési helye,
ideje

Anyja neve

f)
1

TAJ száma

A tűzifa támogatásra jogosult vagyok a rendelet alapján, mert az alábbi szociális ellátásban
részesülök: (MEGFELELŐT ALÁHÚZNI)
a) aktív korúak ellátása
b) időskorúak járadéka
c) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.
A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok
alapján:
a) a családban az egy főre eső havi jövedelem alacsony,
b) egyedül élő személy vagyok
B) Jövedelmi adatok: Forintban. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!

A jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

A lakóingatlanban élők jövedelme
a)

b)

c)

d)

e)
fgÖsszese
))n

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből, vagyoni értékű
jog átruházásából származó
jövedelem
4. Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű
ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYED, GYES,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj stb.)
6. Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás
(munkanélküli járadék, képzési
támogatás, rendszeres
szociális segély, ápolási díj
stb.)
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (pl.ösztöndíj,
őstermelésből, értékpapírból
származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
9. A lakóingatlanban élők havi
nettó jövedelme összesen

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
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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.
Kijelentem, hogy a kérelemben szereplő jövedelmeken és vagyonon kívül egyéb
jövedelemmel és vagyonnal nem rendelkezem.
Kijelentem, hogy tűzifával való fűtésre alkalmas berendezéssel rendelkezem.
Amennyiben kérelmező a kérelmében valótlan adatokat közöl, a kérelem elutasításra
kerül.
Nyilatkozom, hogy időskorúak fűtési támogatásában ebben a fűtési szezonban nem
részesültem:
IGEN
NEM

Decs, 2018., ……………….. hó ……..nap

...........................................................
az ellátást igénylő
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