KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatás megállapításához
1. Kérelmező adatai:
Név:........................................................................................................................................................
Születési név:..........................................................................................................................................
Anyja neve:.............................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap:......................................................................................................................
Bejelentett lakóhely:...............................................................................................................................
Bejelentett tartózkodási hely:.................................................................................................................
Családi állapot: nőtlen, hajadon, házas, élettárs, elvált, özvegy,
Állampolgársága: magyar, vagy ..................................... Külföldi állampolgár esetén
Magyarországon tartózkodás jogcíme: bevándorolt, letelepedett, menekült, vagy ...............................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:...................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................
Kijelentem, hogy életvitelszerűen (megfelelő rész aláhúzandó)
1. lakóhelyemen

2. tartózkodási helyemen tartózkodom

2. Kérelmező családtagjainak személyei adatai:
Név
Lakcím/tartózkodási cím

Születési hely, év,
hó, nap

Az alábbi szociális ellátásban részesülök:
a) aktív korúak ellátása
b) időskorúak járadéka
c) lakásfenntartási támogatás
e) egyik sem

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

TAJ szám

3. Jövedelmi adatok
JÖVEDELEMNYILATKOZAT
A jövedelem típusai
1

Munkaviszonyból,
munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz

2

Társas és egyéb vállalkozásból
származó jövedelem (adóbevallás
1/12 része)

3

Ingatlan, ingó vagyontárgyak
értékesítéséből vagyoni értékű jog
átruházásából származó évi
jövedelem 1/12 része

Kérelmező
jövedelme

Családtagok jövedelme

Forintban
összesen

4 Nyugellátás, baleseti nyugellátás,
egyéb nyugdíjszerű ellátások
(nyugdíjösszesítő alapján 1/12
része)

5

A gyermek ellátásához és
gondozásához (GYES, GYED,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)

6

Munkaügyi szervek által
folyósított rendszeres pénzbeni
ellátás

7

Föld bérbeadásából származó
jövedelem (1/12 része)

8

Egyéb (pl.: ösztöndíj,
értékpapírból származó
jövedelem, kisösszegű
kifizetések)

9

Összes bruttó jövedelem

10

Személyi jövedelemadó vagy
előleg összege

11

Egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék összege

12

Magánnyugdíjpénztári tagdíj
összege

13

Munkaerőpiaci járulék összege

14

Tartásdíj fizetése

15

A család havi nettó jövedelme
összesen
(10-(11+12+13+14+15))

16

AZ ÜGYINTÉZŐ TÖLTI KI!

17

Önkormányzat által folyósított
rendszeres pénzbeli ellátás

4. Nyilatkozatok
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy lakóhelyemül szolgáló ingatlan fűtését
1. tűzifával
2. vegyes tüzeléssel oldom meg. (megfelelő rész aláhúzandó)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben, valamint a
jövedelemnyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § -ának (7) bekezdése alapján a szociális
hatáskört gyakorló szerv - NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján,
valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
Pilisszentkereszt, 20....... ............................. hó ................... nap
..................................................
kérelmező/képviselő aláírása
*Képviselő (meghatalmazott személy, gondnok)
Képviseletre jogosult személy neve:…………………………………..……………………….
Telefonszáma: ……………………………………………………………
TÁJÉKOZTATÓ KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES IRATOKRÓL
A jövedelmet az alábbiak szerint kell igazolni:
a) munkabérről a munkáltató által kiállított jövedelemigazolás
b) tizenkét hónap alatt szerzett jövedelemről Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal igazolása és a tárgyévben
elért jövedelemről nyilatkozat
c) munkanélküli ellátás esetén a Munkaügyi Központ megállapító határozata, és az utolsó havi
ellátás
összegét igazoló dokumentum
d) gyermekgondozási támogatások (GYES, GYED, GYET) esetében a megállapító határozat, és az
utolsó havi szelvény, folyószámlára utalás esetén a pénzintézet igazolása a jogosult számlájára ér
érkező összegről
e) nyugdíj, nyugdíjrendszerű rendszeres pénzellátás és árvaellátás esetén a havi igazolószelvény, a
kérelmező és a jövedelemszámítás szempontjából figyelembeveendő személyek
nyugdíjtörzsszámot és a nyugdíjas nevét tartalmazó nyugdíjösszesítő
f) a családi pótlék és gyermektartásdíj esetén a megállapító határozat, vagy bírósági határozat
g) állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén a gyámhivatal határozata
h) ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás
i) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző tizenkét hónap alatt szerzett egyhavi átlagról szóló nyilatkozat
j) amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásban életvitelszerűen vele
együtt lakó
más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló
nyilatkozatot és a
Munkaügyi Központ igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem
részesülők
k) az egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tett nyilatkozatok
- A tankötelezettség felső korhatárát betöltött személy tanulói, hallgatói jogviszonyának és a tankötelezettség
teljesítésének igazolása iskolalátogatási igazolással történik.
- Fogyatékos hozzátartozó esetén a fogyatékosság bekövetkezését és tényét igazoló dokumentumot csatolni
kell a kérelemhez.
- az ellátást igazoló határozat másolata
- a lakásban tartózkodás jogcímét igazoló irat, vagy annak másolata (tulajdoni lap, adásvételi szerződés,
lakásbérleti szerződés, albérleti szerződés stb.)
- lakbért, albérleti díjat megállapító szerződés
- nyilatkozat a fűtés költségeiről
- közüzemi számlák

