KÉRELEM RÁBATAMÁSI KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK 9/2020.
(XI.09.) sz. RENDELETE ALAPJÁN NYÚJTOTT SZOCIÁLIS CÉLÚ
TŰZIFA TÁMOGATÁSHOZ
KÉREM, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI!
Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Név: ..........................................................................................................................................
Születési név: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................................
Születés helye, ideje (év, hó, nap): ..........................................................................................
Lakóhelye:

□□□□ irányítószám .................................................................. település

................................................................utca/út/tér ................ házszám .......... épület/lépcsőház
............... emelet, ajtó
Tartózkodási helye:

□□□□ irányítószám ........................................................... település

.............................................................. utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház
............... emelet, ajtó
(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett
lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

□□□-□□□-□□□

Állampolgársága: ........................................................................................
Telefonszám (nem kötelező megadni): .......................................................
E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………..

Kérelmező család állapota:
 házas

 élettársi kapcsolatban élő
 egyedülálló /hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve ha
élettársa van/
Kérelmezővel egy lakásban együtt lakó - ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező közeli hozzátartozók, azaz a család tagjainak adatai:
Kérelmező családjában, a kérelmezővel azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók száma:
…………… fő
Név
(születési név)

Születési hely, idő
(év, hó, nap)
rokonsági fok
megjelölése

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
A kérelmező lakáshasználati jogcíme:
* tulajdonjog / bérlet, albérlet / haszonélvezet / szívességi (ingyenes) lakáshasználat / egyéb, és
pedig:
* a megfelelő aláhúzandó!
A lakóház, lakás címe, amelyre a támogatást igényli:
___________________________________________________________________________

A kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint a családban élő közeli hozzátartozók havi nettó jövedelme forintban:
A jövedelem típusa

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Kérelmező
jövedelme

Kérelmezővel
közös
háztartásban
élő
házastárs/élettárs jövedelme

A kérelmezővel azonos lakcímen élő
további közeli hozzátartozók /20 évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező gyermek, 23 évesnél
fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, nappali oktatásban
tanulmányokat folytató gyermek, 25
évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem
rendelkező, felsőoktatási tanulmányokat
folytató gyermek, korhatárra való
tekintet nélkül a tartósan beteg, ill.
fogyatékos gyermek

Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra
irányuló egyéb jogviszonyból
származó jövedelem és táppénz
ebből: - közfoglalkoztatásból
származó
- alkalmi munkából származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más
önálló tevékenységből származó
jövedelem
Gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó
támogatások (GYES, GYED,
GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj, árvaellátás)
Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek
ellátásai, egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális ellátások
Önkormányzat, járási hivatal (aktív
korúak ellátása, ápolási díj stb.) és
az állami foglalkoztatási szerv által
folyósított rendszeres pénzbeli
ellátások (álláskeresési járadék,
nyugdíj előtti álláskeresési segély,
keresetpótló juttatás)
Egyéb jövedelem (pl.: kapott
tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból
származó jövedelem, kis összegű
kifizetések stb.)
A család összes nettó jövedelme:
Az összes nettó jövedelmet
csökkentő tényezők (fizetett
tartásdíj összege)

Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1-6. pontjában feltüntetett
jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a gyermekgondozási
segély (GYES) igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a
gyermeknevelési támogatás (GYET) és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását. Szükséges

továbbá a kérelem elbírálásánál előnyben részesítő, illetve kiemelten kezelendő körülmények hitelt
érdemlő igazolása.

A kérelem benyújtását megelőző havi egy főre jutó nettó jövedelem: ……………...…. Ft.
Nyilatkozatok
Amennyiben a társadalombiztosítási ellátásról, járási hivatal vagy állami foglalkoztatási szerv
által folyósított ellátásról, illetve annak összegéről szóló igazolást nem csatolta, az ezen
ellátás(oka)t folyósító, a hivatal által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető szerv(ek)
pontos megnevezése és címe:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) *életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a fentiekben igazolt jövedelmen kívül más jövedelemmel nem rendelkezem,
c) a kérelmezett lakásban családommal életvitelszerűen élek és a lakás fával való fűtése
műszakilag biztosított.
d) a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
(* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha egyidejűleg bejelentett lakó- és
tartózkodási hellyel is rendelkezik)
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok, hogy személyes adataimat az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatás
megállapításával összefüggően megismerje, illetve kezelje.

Dátum: Rábatamási, ________év____________hó ______nap

…………………………………………..
kérelmező aláírása

A kérelem benyújtásához mellékelni kell:
- A kérelmező és a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozók kérelem benyújtását
megelőző havi nettó jövedelméről kiállított igazolások (munkavállaló esetén a munkáltató által
igazolt nettó munkabér, vállalkozó vagy őstermelő esetén a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazolása.
- nyugdíj, nyugdíjszerű rendszeres pénzellátás, árvaellátás esetén: a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által a folyósított ellátásról kiállított igazolás, utolsó havi
nyugdíjszelvény, vagy folyószámla kivonat
- megváltozott munkaképességű személy ellátása (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás)
esetén: azt megállapító rehabilitációs hatóság határozata, Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága által a folyósított ellátásról kiállított igazolás, utolsó havi postai
kifizetési utalvány, vagy folyószámla kivonat
- álláskeresési támogatás esetén a Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának megállapító
határozata, utolsó havi ellátás összegét igazoló szelvény vagy bankszámlakivonat
- Járási hivatal által folyósított ellátásról különösen foglalkoztatást helyettesítő támogatás,
időskorúak járadéka, ápolási díj stb. megállapító határozat, utolsó havi ellátás összegét igazoló
szelvény, vagy bankszámlakivonat
- gyermektartásdíj esetén megállapító határozat, az utolsó havi postai feladóvevény vagy
bankszámlakivonat
- állam által megelőlegezett gyermektartásdíj esetén gyámhivatal határozata
- ösztöndíj és egyéb juttatások esetén az oktatási intézmény által kiállított igazolás
- nem havi rendszerességgel szerzett jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagáról szóló igazolás
- Amennyiben a kérelmező, illetve közeli hozzátartozója rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozatot és a Foglalkoztatási Osztály igazolását arról, hogy
regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül, azon személyek kivételével, akik betegségük,
egészségi állapotuk miatt nem képesek a Foglalkoztatási Osztállyal együttműködni és ezt orvosi
igazolással alá tudják támasztani.
- egyéb jövedelmek esetén a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett tesz nyilatkozatot.
- A tizenhatodik életévét betöltött gyermek (ek) érvényes tanulói, illetve hallgatói jogviszonya
iskolalátogatási igazolással igazolható.
- jövedelmet terhelő levonás/letiltás jogcímére, valamint nettó összegére vonatkozó hivatalos
igazolás

