1. melléklet a 10/2018. (XI. 28.) Önkormányzati rendelethez

KÉRELEM SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Kérelmező személyi adatai
1.

Név: ………………………………………………… Születési név: ………………………………………… Anyja neve: ……………………………………………

2.

Születési hely és idő:

3.

 év  hó  nap
TAJ szám: 
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: 

4.

Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe: …………………………………...………………………………………………………………….

5.

Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.

Az igénylővel egy lakóingatlanban élők személyek adatai (Az a) pontban a kérelmező adatait kell feltüntetni):
Név
/lánykori név is/

Családi
állapot

a)

Kérelmezőhöz
fűződő
kapcsolat /pl.
házastárs,
élettárs, gyermek
stb./

Születési idő
/év, hó, nap/

Anyja neve

forintban

Munkaviszonyból,
származó
jövedelem és
táppénz

Nyugellátás,
baleseti
nyugellátás,
egyéb
nyugdíjszerű
ellátások

A gyermek ellátásához Önkormányzat és
és gondozásához
munkaügyi
kapcsolódó támogatások szervek által
(GYED, GYES, GYET,
folyósított
családi pótlék,
rendszeres
gyermektartásdíj stb.) pénzbeli ellátás

Egyéb
jövedelem

kérelmező

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Összesen:
Aktív korúak ellátásában részesül- e ?

igen

nem

Időskorúak ellátásában részesül-e ?

igen

nem

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.

Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó köztartozásom:
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:

rendelkezem

nem rendelkezem

van

nincs

...........................................................
az ellátást igénylő aláírása
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VAGYONNYILATKOZAT
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: ...........……......................... város/község ......…………................... út/utca........... hsz. alapterülete:
2
......... m , tulajdoni hányad: ..............., a szerzés ideje: ............. év, helyrajzi száma:……………………………… Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat): címe: .................................... város/község ...................................... út/utca ................. hsz. alapterülete:
2
........... m , tulajdoni hányad: ........................, a szerzés ideje: ................ év
, helyrajzi száma:………………………… 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.):
2
............................ címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ........... m , tulajdoni hányad: ................., a szerzés ideje: ................
év
, helyrajzi száma:……………………………… helyrajzi száma:……………………… Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: .......................... címe: ........................................ város/község .............................. út/utca .................... hsz. alapterülete:
2
........... m , tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év, helyrajzi száma:………………………………
Becsült forgalmi érték: .......................................... Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ......................................... típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje a gyártás éve: .................... Becsült forgalmi érték: ........................................Ft
b) tehergépjármű, autóbusz: .............................. típus .................. rendszám ………………..szerzés ideje a gyártás éve: ................... Becsült forgalmi érték: .........................................Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási
eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez, azok valóságtartalmának ellenőrzéséhez.
Kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel fűtök.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem elbírálására jogosult szerv - az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján - ellenőrizze.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján hozzájárulok ahhoz, hogy a
kérelemben szereplő adataimat a szociális igazgatási eljárás során felhasználják.
Ónod, 2018. ……………….………hó ..…. nap
...........................................................
az ellátást igénylő aláírása
CSATOLANDÓ: Egy háztartásban élők jövedelemigazolása (munkabér, családi pótlék, gyes, gyed, határozat, stb.), Lakcímet igazoló kártya, Adó kártya másolata
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