1. melléklet
KÉRELEM
2022. évi szociális célú tűzifa támogatás megállapításához
Személyi adatok
A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ........................................................................................................................................
Születési neve: .........................................................................................................................
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

□□□-□□□-□□□

Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
Kérelmező a lakásban milyen jogcímen tartózkodik (a jogcím aláhúzandó)
a.) tulajdonos

b.) bérlő

c.) családtag

Kérelmező családjában élők száma: ............ fő.
Kérelmező családtagjainak személyi adatai:
Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Az alábbi ellátásban részesülők (a jogcím aláhúzandó):
a.) aktív korúak ellátásában részesülök
b.) települési lakhatási támogatásban részesülök
c.) időskorúak járadékában részesülők
d.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek
e.) egyéb ellátás: …………………………………………………….

Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

2

Jövedelmi adatok: A kérelmező, valamint családtagjainak nettó havi jövedelme forintban:
(ügyintéző tölti ki!)
A jövedelem típusa

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

1.

2.

3.
4.

5.

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további
személyek

Kérelmező

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem a kérelem benyújtását megelőző hónapban:………............Ft/fő

Nyilatkozom, hogy az általam alkalmazott fűtési mód: fatüzelés, gázfűtés, egyéb:
……………………………. (megfelelő aláhúzandó)
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
-

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek,

-

amennyiben a szociális célú tűzifa támogatás részemre megállapításra kerül, azt
kizárólag az általam életvitelszerűen használt ingatlan fűtésére használom fel.

Tudomásul veszem, hogy az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy helyszínen
ellenőrizze a nyilatkozatban közölt adatok valódiságát.
Dátum: 2022. …………………………..

…………………………………………..
Kérelmező aláírása

………………………………………
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

