KÉRELEM
Szociális tűzifa megállapítására
I. Az igénylő adatai
Neve: .........................................................................................................................................................................
Születési neve: ..........................................................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................................................
Születési hely:……………………………… év: ........... , hó: …………………., nap……Családi állapot:……………...
Állampolgársága:………………………………………………………………………………………………………………..
Lakóhely: ...................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .....................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ): ............................................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): ......................................................................................................................
Cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetén:
A törvényes képviselő neve:

.................................................................................................................................

Lakcíme: ...................................................................................................................................................................
II.
A kérelem rövid indokolása:

...........................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………
III. Az igénylővel közös háztartásban élő családtagok adatai
NÉV

ANYJA NEVE

SZÜLETÉSI
HELY, IDŐ

ROKONSÁGI
FOK
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IV. Jövedelmi adatok
Igénylő jövedelmének összege:
Igénylő házastársa/élettársa jövedelmének összege:
Igénylővel együtt élők jövedelmének összege:
Az egy főre jutó jövedelem összege / hó:

Ft.
Ft.
Ft.
Ft.

JÖVEDELEM

TAJ SZÁM

NYILATKOZATOK
Alulírott

…………………………………………………………….…………(szül.

hely

és

idő:

………………………………………………………………………………………………………………

anyja

neve:……………………………….……………………………………….)
…….……………………..…………………………………………………………….

szám

alatti

lakos

büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti lakcímen a fűtés tüzelőfával megoldott.
_________________________________________________________________________________________
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint:

 aktív korúak ellátására,
 időskorúak járadékára,
 települési támogatásra, tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő
nyújtására (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások
viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők)
jogosult vagyok. (Megfelelő aláhúzandó.)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint:

 halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek. (Megfelelő aláhúzandó.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv - az
állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Kelt:

..................... év

............................................hó

..................... nap
.…………………………… ....
az igénylő aláírása
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Támogatás feltételei:
A családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 550 %-át nem
haladja meg. (A legkisebb öregségi nyugdíj összege 2020. évben: 28.500,- Ft)
A jogosultak körén belül előnyt élveznek az 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, települési
támogatásban,- tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására (e támogatásban
részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban
részesülők) -, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok.
A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra (háztartásonként) csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül
a lakásban élő személyek és családok számától.
A kérelem benyújtásának határideje: 2020. november 30.
A kérelem benyújtásánek módja: személyesen vagy postai úton (Kökény Községi Önkormányzat 7639
Kökény, Petőfi u. 2., vagy Keszüi Közös Önkormányzati Hivatal 7668 Keszü, Petőfi u. 24.)
A támogatás megállapításához szükséges igazolások:
Jelen kérelemhez mellékleteként csatolni kell a család – a kérelem benyújtását megelőző hónap – jövedelmét
igazoló dokumentumokat.
 az igénylő és háztartásának jövedelemigazolása,
 A jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó - nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből (a továbbiakban
együtt: vállalkozás) származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni, azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással
már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos
összegében kell beszámítani,
c) nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül
megelőző három hónap alatt szerzett egyhavi átlagáról szóló nyilatkozat.
 amennyiben a kérelmező, közeli hozzátartozója illetve a háztartásában életvitelszerűen vele együtt
lakó más személy rendszeres jövedelemmel nem rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a
kormányhivatal igazolását arról, hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon
személyek kivételével, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt nem képesek a kormányhivatallal
együttműködni és ezt orvosi igazolással alá tudják támasztani vagy e rendelet alapján ápolási
támogatásban részesülnek.
 Amennyiben az igénylő, vagy vele egy háztartásban elő jogosult időskorúak járadékára vagy aktív korúak
ellátására, ennek érdemi igazolását csatolni kell a kérelemhez.
 A tizenhatodik életévet betöltött gyermek, nagykorúvá vált gyermek tanulói, illetve hallgatói jogviszonya az
oktatási intézmény által kiállított igazolással igazolható.
 Háztartás fogalma: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.
 Család fogalma: egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi
intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli
hozzátartozók közössége.
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