1. melléklet a 17/2020. (XI.12.) önkormányzati rendelethez

Kérelem a 2020. évi szociális tűzifa támogatáshoz
Alulírott kérem, hogy részemre természetbeni juttatásként tűzifa támogatást megállapítani
szíveskedjenek.
A kérelmező adatai
családi és utóneve: ……………………………………………………………………………………….
születési neve: …………………………………………………………………………………………...
anyja neve: ………………………………………………………………………………….……………
születési helye, ideje (év, hó, nap): ………………………………………………………………………
családi állapota: ………………………………… TAJ száma: ………………………………………….
állandó lakcíme: ………………………………………………………………………………………….
tartózkodási helye: ……………………………………………………………………………………….
a lakás címe, amelyre a támogatást igényli: …………………………………………….……………….
a család tagjainak száma: ……………(fő)
Jövedelmi adatok
A
Kérelmező
jövedelem
típusa
1. Munkaviszonyból
és más
foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
3. Alkalmi
munkavégzésből
származó
4. Táppénz,
gyermekgondozá
si támogatások
5. Nyugellátás és
egyéb
nyugdíjszerű
rendszeres
szociális
ellátások
6.
Önkormán
yzat és
munkaügyi
szervek által
folyósított
ellátások

A családban élő közeli hozzátartozók

7.
Egyéb
jövedelem, eseti
bevételek
8.
Összes
jövedelem

Az 1 főre jutó jövedelem: ……………… Ft/fő. (A szociális ügyintéző tölti ki.)

Nyilatkozatok:
1) A háztartásomban más személy szociális célú tűzifa támogatást igényelt / nem igényelt.*
Amennyiben igényelt, kérjük az igénylőt megnevezni: ……………………………………………..
2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvényben
szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő szülő vagyok: IGEN / NEM*
3) Háztartásomban …… fő gyermeket tartok el.
4) Az alábbi ellátásokban részesülök:*
Aktív korúak ellátása (FHT, EGYT)
Időskorúak ellátása
Települési támogatás: …………………………………………………..
5) 65 éven felüli egyedül élő nyugdíjas vagyok:

IGEN

NEM

*

6) Fenti című lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás tűzifával való fűtése műszakilag
biztosított.
7) Tudomásul veszem, hogy az általam közölt adatokat, tényeket és a szociális helyzetemet az
Önkormányzati Hivatal környezettanulmány felvételével ellenőrizheti, és amennyiben ezt nem teszem
lehetővé, illetve megakadályozom, a jelen kérelmem elutasításra kerül.
8) Hozzájárulok a kérelmemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
9) Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy fentiekben igazolt jövedelmen
kívül más jövedelemmel nem rendelkezem, és az általam a kérelemben közölt egyéb adatok a
valóságnak megfelelnek.
Gyékényes, 2020………………………………
…………………………………………………
kérelmező aláírása
___________________________________
* A megfelelőt kérjük aláhúzni.

