Érkezett:
2016. _____ hó ___
nap
_____ óra ____ perc
Iktatószám:
____________/2016
Előadó:
________
Melléklet: _________

Szociális tűzifa támogatás igényléséhez kérelem
A kérelem benyújtásának határideje: 2016. január 22.
A határidő jogvesztő!

Az igénylő neve:

Születési neve:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja neve:

Társadalombiztosítási azonosító jele:

Bejelentett állandólakóhelye

9842 Alsóújlak

Utca, házszám:

_________________ utca _____ hsz.

A

Bejelentett tartózkodási helye

9842 Alsóújlak

Utca, házszám:

_________________ utca _____ hsz.

.

Családi állapota

Állampolgársága

A lakásban tartózkodás jogcíme: Tulajdonos

Haszonélvező

Albérlő

Bérlő

A BM rendelet szerint előnyben részesítendő igénylők nyilatkozata
A kérelmező részesül aktív korúak ellátásában: (pl: rendszeres

B

szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő támogatás)

IGEN

NEM

A kérelmező részesül települési támogatásban (lakás
fenntartáshoz kapcsolódó)

IGEN

NEM

IGEN

NEM

IGEN

NEM

A kérelmező részesül időskorúak járadékában
A kérelmező családjában nevel a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket

Amennyiben a „B” részben minden nyilatkozat nemleges, kérelem csak a „D” rész kitöltése esetén nyújtható be!

C

NYILATKOZATOK
Nyilatkozom, hogy Alsóújlak Község Önkormányzata felé 12hónapot meghaladó lejárt
esedékességű kölcsön, helyi adó, gépjárműadó illetve egyéb köztartozásom nincsen,
vagy arra az önkormányzati hatóságtól fizetési halasztást kaptam
IGEN

NEM

Nyilatkozom, hogy a háztartásomban 12 m3-t meghaladó mennyiségű tűzifa nem áll
rendelkezésre.
IGEN

D

NEM

A „B” rész nyilatkozatai alapján nem vagyok előnyben részesítendő, ezért a támogatást „Rendkívüli élethelyzet
miatt” kérem. Tudomásul veszem, hogy ebben az esetben tűzifa támogatást csak abban az esetben kaphatok,
ha a kedvezményezett igénylők elbírálása után marad felosztásra váró tűzifa.
INDOKLÁS:___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

A kérelmező egyedül élő személy
A kérelmező háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermeket
nevel

Név

IGEN

NEM

IGEN

NEM

A kérelmezővel és vele egy háztartásban élő személyek adatai:
TAJ szám
Jogcím
Bejelentett lakóhely
Születési idő
(rokonsági fok)
Tartózkodási hely (ha eltérő)

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Jövedelemmel rendelkező családtagok havi jövedelem megállapítása:
A család egy havi jövedelme
megállapítása

Kérelmező
1

Családtag
2

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Havi rendszeres jövedelem 2015. november
vagy december hónapban (bér, nyugdíj,
járadék, szociális ellátás stb.)

GYED, GYES, Családi pótlék, Tartásdíj stb.

Családtag
3

Családtag
4

Családtag
5

Családtag
6

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Ft

Nem rendszeres jövedelem az elmúlt 12
hónapban (alkalmi munka, végkielégítés,
stb.)

Ft

Ft

Az önkormányzat a jogosultak részére szervezett kiszállítást végez. Önnek így a szállítással semmi teendője
nincsen.
Kijelentem a kérelemben leírt adatok a valóságnak megfelelnek, tudomásul veszem, hogy a kérelemben
leírtakat az önkormányzat környezettanulmány felvételével ellenőrizheti.
Alsóújlak, 2016. _______________ hó ______ nap

_______________________________________
kérelmező

