11/2022. (X.28.) önk. rend. 1. melléklete
Ügyiratszám.: …………………………….. (A hivatal tölti ki)

KÉRELEM
Szociális célú tűzifa támogatáshoz
1.1. Kérelmező személyi adatai:
A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve: ………………………………………………………………………….
Születési neve: ………………………………………………………………..
Anyja neve: …………………………………………………………………...
Születési helye, ideje: ………………………………………………………...
TAJ száma: …………………………………………………………………...
Lakóhelye: ……………………………………………………………………
Telefonszáma: …………………………………………………………………
1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: …………. fő.
1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A
B
Név
(születési név)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Születési helye,
ideje
(év, hó, nap)

C
Anyja neve

D
Társadalombiztosítási
Azonosító
Jele

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme
forintban:

A jövedelmek típusai

A
kérelmezőv
A
el közös
kérelm
A kérelmezővel közös
háztartásba
ező
háztartásban élő egyéb Összesen
n élő
jövedel
rokon jövedelme
házastárs
me
(élettárs)
jövedelme

1. Munkaviszonyból,
munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló
egyéb jogviszonyból származó jövedelem
és táppénz
2. Társas és egyéni vállalkozásból,
őstermelői, illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó jövedelem
3. Nyugellátás, megváltozott
munkaképességű személyek ellátásai
(például rokkantsági ellátás, rehabilitációs
ellátás), korhatár előtti ellátás, szolgálati
járandóság, táncművészeti életjáradék,
átmeneti bányászjáradék, időskorúak
járadéka, a nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások emeléséről szóló
jogszabály hatálya alá tartozó ellátás
4. A gyermek ellátásához és
gondozásához kapcsolódó támogatások
[különösen: gyermekgondozási díj
(GYED), gyermekgondozást segítő ellátás
(GYES), gyermeknevelési támogatás
(GYET), családi pótlék, gyermektartásdíj,
árvaellátás]
5. Önkormányzat, járási hivatal és az
állami foglalkoztatási szerv által
folyósított rendszeres pénzbeli ellátások
6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott
tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó
jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)
7. A család összes nettó jövedelme
8. A család összes nettó jövedelmét
csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj
összege)
Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): ............................. Ft/hó.

3. Vagyoni adatok
A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának a vagyona
Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
címe: ........................... város/község ......................................................... út/utca.................
hsz.
alapterülete: ........... m2, 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: ........... m2, 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
Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi:
......................................... típus .................. rendszám

a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
………................................ típus….................... rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .............................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
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 Magyarország 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.
A megállapítás jogcímére és a jogosultsági feltételekre vonatkozó adatok (a megfelelő válasz
aláhúzandó):
A családban az egy főre jutó nettó jövedelme az öregségi nyugdíjminimum 300%-át
(85.800.-Ft), egyedülálló esetén a 400%-át (114.400- Ft) nem haladja meg és az alábbiak
közül legalább egy feltétel egyidejűleg fennáll:
a)
3 vagy többgyermekes család, (gyermekek adatai:)
b)
gyermekét egyedül neveli
c)
70 éven felüli házaspár, élettárs
d)
aktív korúak ellátásban részesül
e)
egyedülálló
f)
jövedelemmel nem rendelkező
g)
települési lakásfenntartási támogatásban részesülő
h)
ápolási díjban részesülő
i)
időskorú járadékban részesülő
j)
gyermekek otthongondozási díjában részesülő
k)
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
Nyilatkozom, hogy életvitelszerűen Szalántán élek.
Nyilatkozom, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem.
Kijelentem, hogy az általam indított szociális célú tűzifa támogatás megállapítása ügyben
kérelemnek helyt adó határozat esetén fellebbezési jogomról
lemondok / nem mondok le.
(A megfelelő rész aláhúzandó és kitöltendő!)

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv az állami adóhatóság útján ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben közölt adatoknak a szociális tűzifa elbírálásának eljárásban
történő felhasználásához, kezeléséhez.
A kérelemhez csatolandó: jövedelemigazolások, nyugdíj, családi pótlék, stb.
igazolások, amennyiben nem rendelkezik jövedelemmel, nyilatkozat erről és a Pécsi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály igazolása arról, hogy regisztrált álláskereső és
ellátásban nem részesül.
Pogány, 20….. év ……………… hó …….nap

………………………………..
kérelmező

4. 1 Egyedülállóság tényére vonatkozó nyilatkozat
Alulírott …………………………………………………………………………….…..(név)
…………………………………………………………………………..(születési hely, idő)
……………………………………………………………………………………..…(lakcím)
szám alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy egyedülálló vagyok,
mivel
(A megfelelő rész aláhúzandó *!)
*
-

hajadon vagyok és nincs élettársam.

-

nőtlen vagyok és nincs élettársam.

-

özvegy vagyok és nincs élettársam.

-

elvált vagyok és nincs élettársam.

-

házastársamtól külön élek és nincs élettársam.

*
1. Kijelentem továbbá, hogy nincs gyermekem.
2. Kijelentem továbbá, hogy gyermeke(i)m (…….fő) nem velem él(nek) és gyermektartásdíjat
-

a kérelmem beadását megelőző hónapban …………….. forint összegben fizettem.

-

a kérelmem beadását megelőző………………hónapban nem fizettem.

3. Kijelentem továbbá, hogy gyermeke(i)m (…….fő) velem él és gyermektartásdíjat
-

a kérelmem beadását megelőző hónapban …………….. forint összegben kaptam.

-

a kérelmem beadását megelőző………………hónapban nem kaptam.

Szalánta, 2021………………………….
……………………………………….
aláírás

4.2 Nyilatkozat rendszeres jövedelem hiányáról
Alulírott…..……………………........................................................................................ (név),
..........................................................................................................................(szül. hely, idő),
.............................................................................................. szám alatti lakos nyilatkozom,
hogy munkaviszonnyal nem rendelkezem, rendszeres pénzellátásban nem részesülök.

Alkalmi jellegű jövedelemmel rendelkezem, amelynek az összege a nyilatkozat benyújtását
megelőző hónapban ……..………………………… Ft/hó volt.

Kijelentem, hogy a nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek.

Szalánta, 2021……………….
..............................................................
nyilatkozó aláírása

Amennyiben a kérelmező, nagykorú közeli hozzátartozója vagy a háztartásban
életvitelszerűen vele együtt lakó nagykorú más személy rendszeres jövedelemmel nem
rendelkezik, úgy az erről szóló nyilatkozattal és a Foglalkoztatási Osztály igazolása arról,
hogy regisztrált álláskereső és ellátásban nem részesül.

