7/2018.(X.31.) rendelet 1. sz. melléklete
Berkenyei Közös Önkormányzati Hivatal
Nógrádi Kirendeltsége
2642 Nógrád, Hunyadi u. 18.
Tel.: 35/362-210, fax: 35/562-001

SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS
IRÁNTI KÉRELEM
I.
Személyi adatok
1. Kérelmező személyre vonatkozó adatok:
Neve: ……………………………………………………………………………………
(Asszonyoknál születési név is)
Lakóhelye: …….……………………………………………………………..………………….
Tartózkodási helye (emelet, ajtó is): ……………..………………………….………………….
Életvitelszerűen az alábbi címen élek: ………………………………………………………….
Születési helye: …………………………………. ideje: ………………………………………
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………..
Állampolgársága : magyar
bevándorlási engedéllyel rendelkező
menekültként elismert
letelepedési engedéllyel rendelkező (a megfelelőt kérjük aláhúzni)
TAJ száma:
Telefonszáma (nem kötelező megadni): ……………….…………………
KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI

Név, születési név is

Rokoni
kapcsolat

Születési hely, idő
………………….…………

a)

..…... év….......... hó...... nap
………………….…………

b)

c)
d)

….….év….......... hó...... nap
………………….…………
………………….…………
..…...év…...........
hó...... nap
…
….….. év…............. hó......
nap
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Anyja neve

………………….…………
…

e)

..….... év…............. hó......
nap
Háztartás: egy lakásban együtt élő, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége
II. Jövedelmi adatok
A jövedelem típusai

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Közeli hozzátartozók jövedelme

Kérelme
ző
a)
jövedelm
e

b)

c)

d)

e)

Munkaviszonyból, és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó
Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, ill. szellemi és más
önálló tevékenységből származó
Alkalmi munkavégzésből
származó
Táppénz, gyermekgondozási
támogatások (GYÁS, GYED,
GYES, GYET, családi pótlék,
gyermektartásdíj)
Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres szociális
ellátások
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított ellátások
(pl. rendszeres szociális segély,
ápolási díj, álláskeresési
ellátások)
Egyéb jövedelem
(pl. ösztöndíj, végkielégítés, ingó
és ingatlan étékesítéséből,
bérbeadásból származó) az előző
sorokban nem feltüntetett
jövedelem

Összes jövedelem
(1+2+3+4+5+6+7)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem: …………………………..Ft/hó.
III. Lakásviszonyok
LAKÁSHASZNÁLAT JOGCÍME: tulajdonos, bérlő, haszonélvező, szolgálati lakás,
albérlet, családtag, szívességi lakó, jogcím nélküli, egyéb, éspedig: …………………………..
(a megfelelőt alá kell húzni!)
A támogatással érintett LAKÁS ALAPTERÜLETE: ………………. m2.
KOMFORTFOKOZATA: összkomfortos, komfortos, félkomfortos, komfort nélküli, nem
lakás célját szolgáló helyiség
IV. Nyilatkozatok
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1. A háztartásomból más személy szociális tűzifa támogatást nem igényelt.
2. A lakásom fával fűthető, és rendelkezem fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel. A lakás
fával fűtött helyiségeinek száma: ……………………………….. db
3. Krónikus betegségben szenvedek, illetve tartós beteg vagyok (a megfelelő rész aláhúzandó)
4. Háztartásomban ….. (fő) gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket tartok el.
5. Aktív korúak ellátásában – időskorúak ellátásában – lakásfenntartási támogatásban
részesülök (megfelelő rész aláhúzandó)
6. Kijelentem, hogy én, illetve családtagom fogyatékossági támogatásban részesül, az erről
szóló dokumentumot csatolom.
7. Kijelentem, hogy egyedül élő vagyok.
8. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó)
- az általam közöltek a valóságnak megfelelnek.
9. Kijelentem, hogy a szociális tűzifát nem értékesítem, nem adom át másnak és csak saját
célra használom fel.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján
a szociális hatáskört gyakorló szerv – az NAV -hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
igazgatósága útján, valamint a Kincstár által vezetett egységes szociális nyilvántartásban
szereplő adatok alapján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Nógrád, ………………………………
…………………………………..
Kérelmező aláírása

…………………………………..
…………………………………..
nagykorú hozzátartozók aláírása

A kérelemhez csatolni szükséges:
- a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból
származó - jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
- a nem havi rendszerességgel szerzett illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi
átlagáról szóló igazolást, gyermektartásdíjról igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást.

Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyi adatai
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Neve:
..........................................................................................................................................................
.
Születési neve:
.............................................................................................................................................
Anyja neve:
..................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó,
nap:..........................................................................................................................
Lakóhely:
.....................................................................................................................................................
Tartózkodási hely:
......................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
......................................................................................................
II. A kérelmező és a vele együttélő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
................. város/község................... út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m 2, tulajdoni
hányad: ..........................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.......................................... Ft
Haszonélvezeti joggal terhelt: igen nem (a megfelelő aláhúzandó)
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe:
....................... város/község.................................. út/utca.................... hsz. alapterülete: ...........
m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó
használat): megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.):
............................ címe: ...................................... város/község...........................
út/utca.................... hsz. alapterülete: ........... m 2, tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje:
................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe:
........................................ város/község.............................. út/utca.................... hsz. alapterülete:
........... m2, tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:*.............................................. Ft

II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus.................. rendszám
a szerzés ideje: .............................................................
Becsült forgalmi érték:**......................................Ft
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b) tehergépjármű, autóbusz: ................................ típus..................... rendszám
a szerzés ideje: .................................................................
Becsült forgalmi érték:**............................................Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év.............................. hó............ nap

............................
aláírás
Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni.
Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem a Magyar Köztársaság területén
van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell
feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a jármű kora és állapota szerinti értékét kell feltüntetni.
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