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1. sz. melléklet
ÉRK:
SZIGNÓ:

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZELŐTÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
I. Személyi adatok
1. A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve:
Születési neve:
Anyja neve:
Születés helye, ideje:
Lakóhely:
Tartózkodási hely:

TAJ száma:
Személyi igazolvány száma:

2. Kérelmezővel adott lakcímen élők száma: ………fő.1
3. A népesség nyilvántartás adatai alapján adott lakcímen élők száma:
………….fő (Ügyintéző tölti ki!)
4. Kérelmezővel adott lakcímen élők személyi adatai:
Sorszám

Név

Születési helye, ideje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

A kérelem benyújtása napján a Helyi népesség nyilvántartás adatai a mérvadóak! Figyelembe
kell venni az adott ingatlanba bejelentett, életvitelszerűen nem ott tartózkodó személyt is!
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II. A szociális rászorultságot megalapozó körülmény
A kérelmező az alábbi ellátások valamelyikében részesül (a megfelelő rész aláhúzandó):
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Sztv.) 32/B. §-a szerinti időskorúak járadékában,
b) a Sztv. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátásában,
c) a Sztv. 40–44. §-a szerinti ápolási díjban,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 19. §-a szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
e) 2011. évi CCIX. törvény 2. § 30. pontja szerint fogyatékkal élő felhasználó – fogyatékossági
támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül,
f) tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossági állapot áll fenn, és azt orvosi vagy szakorvosi
igazolással, vagy szakértői véleménnyel támasztja alá.
g) lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatásban részesül
h) a háztartás lakcímére bejelentett személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a
mindenkori nyugdíj legkisebb összegének 300%-át, egyedül élő személyek esetében a
350%-át. A bejelentett személyek számát a népességnyilvántartás adatai alapján ellenőrizni
kell.
III. Jövedelmi adatok –
Abban az esetben kitöltendő, ha a szociális rászorultságot jövedelem alapján kívánja igazolni.
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban
A
B
C
A jövedelem típusa
Kérelmező
A kérelmezővel közös háztartásban élő további
személyek

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
ebből: közfoglalkoztatásból
származó
Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal
és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

Egy főre jutó jövedelem:_________________ Ft (Ügyintéző tölti ki)
IV. Nyilatkozatok
Alulírott ___________________________________________ (név) nyilatkozom, hogy az
általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törv. 118 § 2. bek. foglaltakra
figyelemmel kedvező döntés esetén fellebbezési jogomról lemondok. Tudomásul veszem,
hogy a nyilatkozatom nem vonható vissza.
Kelt: Magyarcsanád ………………………
……………………………………
Kérelmező aláírása
A szociális célú tüzelőanyag igénybevételére való jogosultság megállapítása érdekében
nyilatkozom, hogy a kérelemmel érintett lakásban a tüzelési mód fával történik.
Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a környezettanulmány során megállapításra
kerül, hogy az adott lakcímen ingatlan nem található/életvitelszerűen senki sem tartózkodik,
vagy fával az ingatlan nem fűthető, úgy a kérelem szociális rászorultságtól függetlenül
elutasításra kerül.
Kelt: Magyarcsanád, ………………………
……………………………………
Kérelmező aláírása
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem továbbá, hogy
• életvitelszerűen a lakóhelyemen/tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
• környezettanulmány készítése során együttműködök,
• a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,
• a megítélt tüzelőt kizárólag saját felhasználás céljából igénylem.
• Kijelentem, a hogy fenti ingatlan tekintetében más ott élő személy nem nyújtott be szociális
tüzelő kérelmet. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási
eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: Magyarcsanád, ………………………
……………………………………...
Kérelmező aláírása

