Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
1. számú melléklet
a 13/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TŰZIFA TÁMOGATÁS IRÁNT
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: törvény) 6.§ (1-2)
bekezdése értelmében, az ügyfél a közigazgatási hatósági eljárásban köteles jóhiszeműen eljárni. Magatartása
nem irányulhat a hatóság megtévesztésére, vagy a döntéshozatal illetve a végrehajtás indokolatlan
késleltetésére. A törvény 6.§ (3) bekezdése értelmében az ügyfél jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell.
A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.
Alulírott kérem, hogy részemre (a megfelelő szöveg betűjele karikázással jelölendő! Több jogosultságot is meg
lehet jelölni).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

aktív korúak ellátására való jogosultságra,
időskorúak járadékára való jogosultságra,
lakhatási támogatásra való jogosultságra,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nevelésére,
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek nevelésére,
hátrányos helyzetű gyermek nevelésére,
fogyatékossági támogatásra való jogosultságra,
megváltozott munkaképességre (rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesül),
nyugdíj előtti álláskeresési segély folyósítására,
egyedül élő 114.000 Ft összeget el nem érő saját jogú nyugellátásomra
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek nevelésére

tekintettel vissza nem térítendő természetbeni ellátásként tűzifa támogatást megállapítani szíveskedjenek.
1.

SZEMÉLYI ADATOK

1.1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:
1.1.1. Neve:
1.1.2. Születési neve:

..............................................................................
..............................................................................

1.1.3. Anyja neve:

……………..................................................................

1.1.4. Születés helye, ideje (év, hó, nap):

..............................................................................

1.1.5. Lakóhelye: …………… irányítószám ............................................................................. település
.............................................utca/út/tér........... szám.......épület/lépcsőház........emelet, ……..ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye: …………… irányítószám ............................................................... település
.............................................utca/út/tér........... szám.......épület/lépcsőház........emelet, ……..ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ………………………………..
1.1.8. Állampolgársága: ..............................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ..............................
1.1.10. E-mail cím (nem kötelező megadni): ………………...............................................................
1.2. A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
1.2.1. [] szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
1.2.2. [] EU kék kártyával rendelkező, vagy
1.2.3. [] bevándorolt/letelepedett, vagy
1.2.4. [] menekült/oltalmazott/hontalan.
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1.3. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ............ fő.
1.4. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

D

E

Név
(születési név)

Születési helye, ideje
(év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási
Azonosító Jele

A háztartásban tartózkodás jogcíme/a
kérelmezővel való rokonsági fok

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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2.

NYILATKOZATOK:

2.1. JÖVEDELEMNYILATKOZAT:
a jövedelemi helyzetre vonatkozó kérelem esetén kötelezően töltendő!
A kérelmező, valamint házastársa (élettársa) és a velük egy háztartásban élő személyek havi jövedelme,
forintban:
A
A jövedelem típusa

B
Kérelmező

C
D
Házastárs,
Gyermekek
élettárs
havi jövedelme (forint)

2.1. Munkaviszonyból és
más foglalkoztatási
jogviszonyból
származó
ebből:
közfoglalkoztatásból
származó
2.2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, illetve
szellemi és más
önálló
tevékenységből
származó
2.3.
Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások
2.4.
Nyugellátás és
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres szociális
ellátások
2.5.
Önkormányzat,
járási hivatal és
munkaügyi szervek
által folyósított
ellátások
2.6. Egyéb jövedelem
2.7. Összes jövedelem

Egy főre eső jövedelem (ügyintéző tölti ki!) ………………………. Ft/hó

Oldal 3

Somoskőújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
3121 Somoskőújfalu, Somosi út 322.
1. számú melléklet
a 13/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez
2.2. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában *
a)

aktív

korúak

ellátására

jogosult

vagyok.

A

jogosultságot

a ……………………………………………………………………………… (hatóság megnevezése) állapította meg.
b)

időskorúak

járadékára

jogosult

vagyok.

A

jogosultságot

a ……………………………………………………………………………… (hatóság megnevezése) folyósítja.
c)

lakhatási

támogatásra

jogosult

vagyok.

………………………………………………………………………………

A

(közigazgatási

támogatást

hatóság

megnevezése)

állapította meg.
d)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……nevű gyermek(ek)
halmozottan

hátrányos

helyzetűnek

minősül(nek)

a

……………………………………………………………………………… (közigazgatási hatóság megnevezése) által
megállapított

határozata

alapján

e)

……………………………………………………….. nevű gyermekem tartósan beteg vagy fogyatékos,

f)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………nevű
hátrányos

helyzetűnek

minősül(nek)

a

gyermek(ek)

………………………………………………………………………………

(közigazgatási hatóság megnevezése) által megállapított határozata alapján,
g)

fogyatékossági támogatásra jogosult vagyok,

h)

megváltozott

munkaképességű

személynek

minősülök

(rehabilitációs,

vagy

rokkantsági

ellátás),
i)

nyugdíj
a

előtti

álláskeresési

segélyre

jogosult

………………………………………………………………………………

vagyok.

(hatóság

A

jogosultságot

megnevezése)

folyósítja

folyósítására,
j)

k)

egyedül élő saját jogú nyugdíjas vagyok,
-

a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíj összege …………………. Ft

-

a nyugdíjon kívül más, sem adóköteles, sem adómentes jövedelemmel nem rendelkezem

-

folyósítási törzsszám: …………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………nevű
rendszeres

gyermekvédelmi

kedvezményre

gyermek(ek)
jogosult(ak)

……………………………………………………………………………… (közigazgatási hatóság megnevezése) által
megállapított határozata alapján.
* Kérjük a megfelelő választ betűjelét bekarikázni, és a hiányzó adatokat pontosan és olvashatóan kitölteni.
2.3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a)

életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek**

b)

tűzifa támogatás iránti kérelmet a lakásban élő másik személy még nem nyújtott be,

c)

a kérelem benyújtásának napján a 2.2. pontban megnevezett ellátásokban részesültem, illetve jogosult
voltam.

d)

a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

**A megfelelő szöveg aláhúzással jelölendő
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Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a hatáskört gyakorló szerv ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához.

Dátum: ................................................

...............................................
kérelmező aláírása

..................................................................................................
a háztartás nagykorú tagjainak aláírása

3. TÁJÉKOZTATÓ
A támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg.
A kérelem 2020. november 6. napjáig nyújtható be. E határidő elmulasztása jogvesztő.
A kérelem elbírálásáról Somoskőújfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete a benyújtási határidőt követő
– munkatervében szereplő – első ülésén dönt.
Tájékoztatom arról is, hogy kérelme a szükséges adatainak kezeléséhez és más hatóság megkeresése céljából
történő továbbításához való hozzájárulásnak minősül.

A kérelemhez mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi nettó jövedelemről, a jövedelem
típusának megfelelő iratot, vagy annak másolatát.
A TÁMOGATÁS ELBÍRÁLÁSÁNÁL ELŐNYT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK:
Somoskőújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 13/2015. (XI. 11.) önkormányzati rendelete
2. § (1)-(2) bekezdése alapján:
„(1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifa támogatást állapíthat meg a
rászorulóknak, melynek során előnybe részesíti azt a személyt, aki a kérelem benyújtásának időpontjában:
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c) lakhatási támogatásban részesül,
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.
(2) Az Önkormányzat tűzifa támogatást állapíthat meg annak a kérelmezőnek is, aki a kérelem benyújtásának
időpontjában:
a) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevel,
b) hátrányos helyzetű gyermeket nevel,
c) fogyatékossági támogatásban részesül,
d) megváltozott munkaképességű (rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesül),
e) nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül,
f) egyedül élő nyugdíjas, akinek a nyugdíja az öregségi nyugdíjminimum 400%-át nem haladja meg,
g) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel
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