1. melléklet a 16/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelethez
KÉRELEM SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLÉSÉRE
1. Igénylő neve:……………………………………………………………………………………………..
Leánykori neve:……………….......................................................................................................................
Születési hely, idő:...........................................................................................................................................
Anyja neve:......................................................................................................................................................
Lakcíme:..........................................................................................................................................................
Tartózkodási helye:…………………………………………………………………………………………..
Adószám:………………………………….TAJ szám:……………………………………………………...
Telefonszám:...................................................................................................................................................
2. A kérelmező *
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerint:
aa) aktív korúak ellátására jogosult, vagy
ab) időskorúak járadékára jogosult, vagy
ac) települési támogatásra jogosult, vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család, vagy
c) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy
d) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs
járadékban részesülő személy, vagy
e) öregségi nyugdíjban részesülő, egyedül élő személy, vagy
f) a 75. életévét betöltött személy.
*A kívánt rész aláhúzandó vagy bekarikázandó.

Csatolni szükséges a jogosultság valódiságát igazoló iratokat!
3. A kérelem benyújtásának időpontjában az ellátást kérővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó
jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető családtagok adatai:
Név

Születési hely,
idő

- házastársa, élettársa
- egyéb rokon (akinek
eltartásáról
gondoskodik)
- gyermekei

1

Anyja neve

4. 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
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból
származó jövedelem
3. Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből származó jövedelem
4. Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
5. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (különösen: GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
6. Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátás
7. Föld bérbeadásából származó
jövedelem
8. Egyéb (különösen: kapott tartás-,
ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések
stb.)
9. Összes bruttó jövedelem
10. Személyi jövedelemadó vagy
előleg összege
11. Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege
12. Munkavállalói járulék összege
13. A család összes nettó jövedelme
[9-(10+11+12)]
14. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (tartásdíj
összege)
15. AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!
Önkormányzat által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás [a
szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 4.
§ (1) bek. i) pontja]
A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-14. pontjaiban feltüntetett jövedelmek,
illetve a 2. pontban meghatározott jogosultság valódiságának igazolására szolgáló iratokat.
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki): ................................. Ft/hó.
Igénylő jelen kérelem benyújtásával kijelenti, hogy az általa lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként
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bejelentett ingatlan vonatkozásában terjeszti elő a kérelmet, valamint az ingatlan szénnel, és tűzifával
fűthető.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez. Büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt:.............................................................
........................................................
kérelmező aláírása
A támogatás feltételei a 16/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet 4.§-a alapján:
(1) Természetben nyújtott vissza nem térítendő szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesíthető:
a) aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti:
aa) aktív korúak ellátására, vagy
ab) időskorúak járadékára, vagy
ac) – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra
jogosult, vagy
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermeket nevelő család, vagy
c) a gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, vagy
d) az egyedül élő, rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban, rokkantsági vagy rehabilitációs
járadékban részesülő személy, vagy
e) öregségi nyugdíjban részesülő, egyedül élő személy, vagy
f) a 75. életévét betöltött személy.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl támogatásban részesíthető az a kérelmező,
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
160%-át nem haladja meg,
b) egyedül élő esetén az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át nem haladja meg.
(3) A tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és a háztartások számától.
(4) A jogosultság megállapítása a kérelmek érkezési sorrendjében történik a rendelkezésre álló szén, illetve fa
mennyiségéig.

A kérelmet 2018. január 31-ig lehet benyújtani!
A határidő elmulasztása jogvesztő!
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