1.sz. melléklet az 6/2018. (XI.15.) sz. önkormányzati rendelethez
Szemely
KÉRELEM
KÉPVISELŐ-TESTÜLET RÉSZÉRE
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA IRÁNT
Alulírott
Név:
Születési név:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Állampolgársága:
TAJ szám:

___________

Lakóhely:
Telefonszám:
kérem, hogy az önkormányzat a helyi rendelet alapján szíveskedjen részemre
természetbeni juttatásként szociális tűzifát biztosítani.
A támogatásra való jogosultság:
a.)
aktív korúak ellátásában részesülök (igazolást mellékelem)
b.)
időskorúak járadékában részesülök (igazolást mellékelem)
c.)
hátrányos vagy halmozottan hátrányos gyermeket nevelek (igazolást mellékelem)
d.)
háztartásomban az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a : 57.000,-Ft-ot (egyedül
élő esetén), illetve 42.750,-Ft-ot (több fő esetén)- jövedelemigazolást mellékelem
e.) egyedülálló nyugdíjas vagyok
e.) nagycsaládos vagyok (legalább 3 gyermeket nevelek)
A megfelelő rész(ek) aláhúzandó(ak)
Kérelmező háztartásában élők összesen (kérelmezővel együtt): …………………. fő
Nevezettel közös háztartásban élők adatai:
Rokonsági fok

Neve és
születési neve

Születési hely,
idő

Anyja név

Állampolgársága
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Kérelmezővel háztartásban élők neve és elmúlt havi jövedelme:
Jövedelmi adatok
A jövedelmek típusai

A kérelmező
jövedelme

A kérelmezővel
közös
háztartásban élő
házastárs
(élettárs)
jövedelme

A kérelmezővel
közös háztartásban
élő egyéb rokon
jövedelme

Összesen

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb
jogviszonyból származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló tevékenységből
származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű
személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás,
rehabilitációs ellátás), korhatár előtti ellátás,
szolgálati járandóság, balettművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék, időskorúak járadéka, a
nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások
emeléséről szóló jogszabály hatálya alá tartozó
ellátás
4. A gyermek ellátásához és gondozásához
kapcsolódó támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás)
5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis
összegű kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő
tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ……………..Ft/hó
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Személyes adataim kezeléséhez a pályázat benyújtásával kapcsolatban hozzájárulok.
Jövedelem igazolást kötelező csatolni, annak hiányában a kérelmet elbírálni nem lehet!
Ingatlanonként csak egy kérelmet fogadunk be és minden, az ingatlanban élő személyt
és annak jövedelmét fel kell tüntetni!

………………………….,2018. ………………… . …………..
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Kérelmező aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
Kérjük, hogy szíveskedjen a hiányzó adatokat kitölteni.
A kérelemhez mellékelni kell:
1) a kérelmező, és a vele egy háztartásban élők jövedelméről szóló igazolásokat:
- keresőtevékenység esetén a munkáltató által kiadott kereseti igazolást a kérelem beadását
megelőző hónap jövedelméről;
- nyugdíjszerű ellátás esetén a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által év elején kiadott igazolást
a tárgy évben járó ellátás havi összegéről valamint a kérelem beadását megelőző ellátás
folyósításáról igazolás (folyószámla kivonat vagy postai csekk)
- amennyiben nem rendelkezik rendszeres jövedelemmel, erről szóló nyilatkozatot
- tartásdíj esetén a kérelem beadását megelőző ellátás folyósításáról szóló igazolást
(folyószámla kivonat vagy postai csekk)
- családi pótlékról szóló igazolást is szükséges csatolni.

