1. számú melléklet a 24/2016.(XI.23.) számú önkormányzati rendelethez
Beadási határidő: 2016. december 12.
KÉRELEM
szociális célú tűzifa támogatás megállapítására
I. Személyi adatok
1.) A kérelmező személyére vonatkozó adatok:
Neve:… ..........................................................................................................................................
Születési neve: ...............................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................................
Születési helye, ideje: ....................................................................................................................
Lakóhely:  irányítószám ………………………………………………... település
………………………utca/út/tér ………házszám ….. épület/lépcsőház …… emelet, ajtó
Tartózkodási hely:  irányítószám ………...……………………………..

település

……………………… utca/út/tér …… házszám ….. épület/lépcsőház …… emelet, ajtó
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: …………………………………
2.) Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………. fő
3.) Kérelmezővel azonos lakcímen élők személyi adatai:
Név
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Születési helye, ideje

Anyja neve

4.) Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában
-

aktív korúak ellátásában

részesülök

nem részesülök

-

időskorúak járadékában

részesülök

nem részesülök

-

lakhatási támogatásban

részesülök

nem részesülök

-

halmozottan hátrányos gyermeket nevelek

igen

nem.

*A megfelelő választ szíveskedjen aláhúzni.
II. Jövedelemi adatok
A kérelmező, valamint a vele azonos lakcímen élő személyek havi jövedelme forintban
A.

B.

C.

A jövedelem típusa

Kérelmező

A kérelmezővel közös háztartásban élő
további személyek

1.

Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási jogviszonyból
származó ebből:
közfoglalkoztatásból származó

2.

Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó

3.

Táppénz, gyermekgondozási
támogatások

4.

Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátások

5.

Önkormányzat, járási hivatal
és az állami foglalkoztatási
szerv által folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

III. Lakásviszonyok
A támogatással érintett lakóház/lakás nagysága ……….….. m2.
A lakóházban/lakásban tartózkodás jogcíme: ………………………….……………………

IV. Nyilatkozatok
-

Nyilatkozom, hogy vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezem és lakásom
fűtését ezzel biztosítom:
igen

-

nem.

Tudomásul veszem, hogy a Képviselő-testület környezettanulmány készítésével ellenőrizheti
a kérelemben leírt adatok valódiságát.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
-

életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész
aláhúzandó),

-

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §- ának (7) bekezdése
alapján, a szociális hatáskört gyakorló szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező adóigazgatósága útján - ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben a részemre biztosított tűzifát értékesítem, nem
saját célra, vagy rendeltetésétől eltérően használom fel, vagy utólag megállapításra
kerül, hogy jogosulatlanul vettem igénybe, köteles vagyok az ingyenesen biztosított
tűzifa ellenértékének, 15.000.- Ft + ÁFA/erdei m3, valamint a szállítás 1.500 Ft +
ÁFA/erdei m3, illetve a kiszállítás költségének visszafizetésére.

Dátum: …………….…………………….

………………………………………..
kérelmező aláírása

………………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

……………………………………….

a háztartás további nagykorú tagjainak aláírása

Vagyonnyilatkozat
I.

A kérelmező személyes adatai

Neve: ...........................................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ........................................................................................
II.

A kérelmező és a vele együtt élő személyek valamennyi tagjának vagyona
A. 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
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
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
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó
használat):

– megnevezése ........................................................ (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet,
műterem, rendelő, garázs),
– címe: ..........................................................................................................................................
város/község................................................................................................. út/utca ....................
hsz.,
– alapterülete: ........... m2,
– tulajdoni hányad: ...........................,
– a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).

4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
– megnevezése: .....................................................................................................................
–
címe:
...............................................................................................................................
város/község............................................ út/utca .................... hsz., (pontos cím hiányában:
............... helyrajzi szám),
– alapterülete: ........... m2,
– tulajdoni hányad: ...........................,
– a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi
jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények: ................................ (pl. haszonélvezet,
jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a)
személygépkocsi: ......................................................................... típus ..................
rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
........................................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog).
A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a
megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................................ típus ..................
rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve:
.............................................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft

Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom,
bejegyzett üzemben tartói jog).
III.

Nyilatkozatok

1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezem, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezem (valamennyi
megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg

2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben
kitöltendő], hogy a velem együttélő személy
a) pénzforgalmi számlával nem rendelkezik, vagy
b) az alábbi pénzforgalmi számlával rendelkezik (valamennyi
megjelölendő):
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg
– Pénzforgalmi szolgáltató neve:
pénzforgalmi számla száma:
pénzforgalmi számlán kezelt összeg

3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása
érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet
a pénzforgalmi számlán kezelt összeg tekintetében.
4. 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 vele együttélő személy bármely vagyontárgyból egynél többel
rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával
egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem 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 gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.

TÁJÉKOZTATÓ
a kérelem kitöltéséhez
I. Személyes adatok
Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személyek közössége.
A KÉRELMEZŐ ÉS VELE EGY HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK JÖVEDELMÉRŐL SZÓLÓ
IGAZOLÁSOKAT:












nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött
nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a
kérelem beadását megelőző havi nyugdíjszelvények másolatát;
munkaviszonnyal rendelkező esetében a munkáltató által 30 napnál nem régebben
kiállított igazolását a havi nettó jövedelemről;
Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat
fénymásolatát, a folyósított ellátás összegéről az előző hónap szelvényének
másolatát;
vállalkozó esetén a kérelem beadását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról
könyvelő által kiadott igazolást és a NAV igazolását az előző gazdasági évre
vonatkozólag;
őstermelő esetén az őstermelői igazolvány fénymásolata, valamint a kérelem
beadását megelőző 12 havi jövedelem 1 havi átlagáról szóló igazolást;
GYES, GYET, CSP folyósítása esetén előző havi szelvények fénymásolata, valamint
árvaellátás folyósítása esetén az előző havi szelvényeken kívül a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által küldött ez évi összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi
nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító határozat fénymásolata);
válóperes végzés, gyermekelhelyezésről szóló bírói egyezség fénymásolatát, a
megállapított/fizetendő gyermektartásdíj összegéről előző havi szelvényt vagy
igazolást (amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló
kereset másolatát);
tankötelezett korhatárt már betöltött gyermek(ek) esetén a tanuló, hallgatói
jogviszony fennállásáról szóló igazolást, valamint a hallgató nyilatkozatát a
részére folyósított ösztöndíj havi összegéről.

Vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, vagyoni
értékű jog, továbbá pénzforgalmi szolgáltatónál kezelt – jövedelemként figyelembe nem vett
– összeg, amelynek
ba) külön-külön számított forgalmi értéke, illetve összege az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000 Ft), vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a
nyolcvanszorosát (2.280.000 Ft)
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások
jogosultsági feltételeinek vizsgálatánál nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az
érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű

