1. melléklet

Kérelem szociális tűzifa igényléséhez
1. Személyes adatok
Neve: ..........................................................................................................................................................
Születésineve: ............................................................................................................................................
Anyjaneve: .................................................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ……………………………………………………….……………...
Lakóhelye: ….…. irányítószám .................................................................................................. település
……………………… utca/út/tér/köz ................. házszám ........ épület/lépcsőház .............. emelet, ajtó
Tartózkodási helye: …………irányítószám ................................................................................település
………………………….. utca/út/tér/köz .................. házszám ......... épület/lépcsőház ...... emelet, ajtó
TAJ szám.: ……………….…………….…........................................................
Állampolgársága: ...............................................................................................
Telefonszám: …………….……………….........................................................
E-mail: …………………………….………......................................................
Családi állapota: házas, hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, élettárs (Aláhúzással jelölje!)
2. A kérelmezővel együtt lakók- egy háztartásban élők - száma: …………….. fő
3. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel egy háztartásban élők (a kérelmező
lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek) adatai:
név (születési név)
anyja neve
születés helye,
TAJ szám
rokoni kapcsolat
ideje

4. Az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló
keret mértékéig tüzelőanyagot biztosíthat annak a szociálisan rászorult személynek, aki
életvitelszerűen az adott ingatlanban él és akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 375%-át,
egyedül élő, illetve gyermekét egyedül nevelő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 475%-át.
A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:
a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátásában részesülő személy,

b) az Szt. szerinti időskorúak járadékában részesülő személy,
c) Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2020.(XI.6.) önkormányzati
rendeletében meghatározott települési támogatásban, elsősorban lakhatási települési támogatásban
részesülő személy,
d) a Gyvt.-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
e) 70 éven felüli egyedülálló és egyedül élő személy,
f) súlyosan fogyatékos személy,
g) súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család.
5. Jövedelmi adatok
Jövedelem típusa

kérelmező

házastárs,
élettárs

a kérelmezővel egy 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
Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai, egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások
Önkormányzat, járási hivatal és
az állami foglalkoztatási szerv
által folyósított rendszeres
pénzbeli ellátások
Egyéb jövedelem
Összes havi nettó jövedelem
A háztartás összes nettó
jövedelmét csökkentő tényezők
(fizetett tartásdíj összege)
6. Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a JÖVEDELEMNYILATKOZATBAN
közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Gyenesdiás, 202.……………………………..
…….……………………………………
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása
……………………………………………………………………………………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

7. NYILATKOZATOK:
a) Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem
b) A számomra juttatott szociális tűzifát más részére át nem adom, nem idegenítem el.
c) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
d) Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
e) Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- *életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- háztartásomban élő személyek életvitelszerűen az enyémmel megegyező lakcímen élnek,
- a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
- a szociális tűzifa támogatás megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni
fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)

*(Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is
rendelkezik.)

Gyenesdiás, 202.……………………………..

…………………………………………..
az ellátást igénylő vagy törvényes képviselője aláírása”

