Polgármesteri Hivatal
2253 Tápióság, Bicskei út 3.

KÉRELEM
SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG TÁMOGATÁS
MEGÁLLAPÍTÁSÁRA
Beadási határidő: 2017.11.07. 16.00. óra
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 ................................................................................................
..........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó

település

1.1.6. Tartózkodási helye: ……….. irányítószám ................................................................................................ település
...........................................................utca/út/tér .............. házszám ............ épület/lépcsőház ............... emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……………………………………………………………………….
1.1.8. Állampolgársága: ..............................................................................................................................................
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni): ............................................................................................................
1.2. Kérelmezővel közös háztartásban (azonos lakcímen) élők száma: ………… fő.
1.3. Kérelmező háztartásában élők személyi adatai:
A

B

C

D

Név
(születési név)

Születési helye, ideje (év, hó, nap)

Anyja neve

Társadalombiztosítási Azonosító Jele

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.4. Kijelentem, hogy a kérelem benyújtásának időpontjában *
a háztartásom táblázatban feltüntetett tagjai között van olyan személy:
a) aki aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b) aki időskorúak járadékában részesül, vagy
c) aki települési támogatásban részesül, vagy
d) aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel és erről rendelkezik jegyzői határozattal, vagy
e) a fenti ellátások egyikében sem részesülnek a háztartás tagjai.
/*A megfelelő válasz betűjelét karikázza be és az a), b) pontokra vonatkozóan megállapító határozat másolatát csatolja a
kérelemhez/

2. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a 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 munkaügyi szervek által
folyósított ellátások

6.

Egyéb jövedelem

7.

Összes jövedelem

8.

Egy főre jutó jövedelem

3. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/a tartózkodási helyemen élek* (a megfelelő rész aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a szociális tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a Nemzeti Adóés Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

Tápióság, .............................................

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

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

* Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik

A kérelemhez csatolni szükséges:
-

-

a kérelmező és családtagjainak jövedelem igazolása (előző havi nettó munkabér igazolása munkáltató
által, nyugdíjhatározat, egyéb rendszeres pénzellátást megállapító határozat, gyes, gyed, családi pótlék
igazolás, gyermektartásdíjat megállapító végzés, határozat, Nagykátai Munkaügyi Kirendeltség
igazolása álláskeresési ellátásról, nyilvántartásba vételről),
alkalmi munkából élők esetén jövedelem nyilatkozat, egyedülállónál erre vonatkozó nyilatkozat
egyéni vállalkozók esetén NAV igazolás előző 12 hónap átlagjövedelméről, vagy nyilatkozat
a 14. életévüket betöltött nappali tagozaton tanuló családtagok esetén 30 napnál nem régebbi
iskolalátogatási igazolás

