Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére
7661 Erzsébet, Fő u. 135.
7733 Geresdlak, Hunyadi u. 22.
7731 Nagypall, Szabadság u. 26.
KÉRELEM
SZOCIÁLIS CÉLÚ TÜZIFA IGÉNYLÉSÉHEZ
Személyi adatok
1. Név: …………………………………………………………….………………………………………..
2. Születési név: …………………………………………………………………………………………….
3. Születési hely és idő:………………………………………………………TAJ szám:.............................
4. Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………...
5. Az igénylő bejelentett állandó lakóhelyének címe:
…………………………………...…………………
6. Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselő neve:
………………………………..
7. A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe:
………………………………………....………..
8. Az igénylővel egy lakóingatlanban élők száma: ............. fő.
9. A 8. pontban szereplő személyek adatai (kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):
Név
/lánykori név is/

Családi állapot

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

Születési idő
/év, hó, nap/
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Anyja neve

Foglalkozása

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
1. Bejelentett lakóhely címeként a személyi igazolványban szereplő lakóhely, illetve több
lakóhely esetén az állandó lakóhely címét kell feltüntetni.
2. A kérelmező és a vele azonos lakóingatlanban élők jövedelmét személyenként kell
feltüntetni.
3. A havi jövedelem kiszámításakor a rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását
megelőző hónap, a nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott
összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.
4. A jövedelemnyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről a típusának megfelelő igazolást
vagy annak fénymásolatát (nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, szerződés stb.) a
jövedelemnyilatkozathoz csatolni kell.
5. Az egy főre jutó havi nettó jövedelem a lakóingatlanban élők összjövedelme osztva az
ott élő személyek számával.
6. A jövedelemnyilatkozatot a kérelmező mellett a lakóingatlanban élő nagykorú
személyeknek is alá kell írniuk. Ha az ellátást igénylő vagy a vele azonos lakóingatlanban
élő személy nem cselekvőképes, helyette a törvényes képviselője jogosult az aláírásra.
7. A kérelem leadásakor kérjük, szíveskedjenek magukkal hozni a saját és a fenti
ingatlanban együtt élő személyek lakcímigazolvány.
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B) Jövedelmi adatok Forintban
Jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Lakóingatlanban élők jövedelem
A

B

C

Összesen

D

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból származó
jövedelem és táppénz
Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
Ingatlan, ingó
vagyontárgyak
értékesítéséből,
vagyoni értékű jog
átruházásából
származó jövedelem
Nyugellátás, baleseti
nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátások
A gyermek ellátásához
és gondozásához
kapcsolódó
támogatások (GYED,
GYES, GYET, családi
pótlék,
gyermektartásdíj stb.)

Egy főre jutó havi nettó jövedelem: ..................................... Ft/hó.
Önkormányzattal szemben fennálló adótartozása vagy adók módjára behajtandó
köztartozásom: van nincs
Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel: rendelkezem nem rendelkezem
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a kérelem
elbírálására jogosult szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján –
ellenőrizheti.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
………………………., 2015. …………… hó …. nap
az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselőjének aláírása: ………………………………………
………………………………………………………...………………………………………………………………..

Fenti lakóingatlanban bejelentett lakcímmel rendelkező cselekvőképes személyek aláírása
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve:
....................................................................................................................................................................................................
Születésineve:...........................................................................................................................................................................
Anyja neve:...............................................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................................
Lakóhely:....................................................................................................................................................................................
Tartózkodási hely: .................................................................................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ……..................................................................................................................
II. A kérelmező és vele egy háztartásban élők 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, helyrajzi száma:………………………………
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 , 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.): ............................
címe: ...................................... város/község........................... út/utca .................... hsz. alapterülete: ...........
m2, 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: ........... m2,
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
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
……………….., 20…... .............................. hó ............ nap .

..............................................aláírás

Megjegyzés:
Ha a kérelmező vagy vele egy háztartásban élő 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.

4

NYILATKOZAT
A lakókörnyezete a szociális ellátásokról szóló 1/2015.( II. 27.) önkormányzati
rendelet szerint rendezettségéről.

............................................. (név) ............................................................................. szám alatti lakos
kérelmező kérelme alapján végezett helyszíni szemle alapján nyilatkozom,
hogy........................................................ szám alatti ingatlan az Önkormányzat szociális ellátások
helyi szabályairól szóló rendeletben foglalt rendezett lakókörnyezet feltételeinek,

megfelel*

nem felel meg*

...........................................
Polgármester

* aláhúzandó
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NYILATKOZAT
a rendelet 3. §.- (4)-(7) ban foglaltaknak való megfelelésről
............................................. (név) ............................................................................. szám alatti lakos
büntetőjogi felelőségem tudatában nyilatkozom, hogy a:

1. Az önkormányzat felé adó tartozásom nincs.
2. Nem vagyok illetve a családomban nincs, aki
a. erdőgazdálkodó,
b. erdőtulajdonos,
c. az elmúlt két évben engedéllyel fakitermelést végzett;
3. Olyan lakhatásra alkalmas ingatlanban lakom életvitelszerűen, amely tűzifával
fűtött.
............................., 2015...........................
..............................................
Kérelmező
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NYILATKOZAT
a rendelet 6. §.- (3)-ben foglaltaknak való megfelelésről
............................................. (név) ............................................................................. szám alatti lakos
kérelmező tudomásul veszem, hogy amennyiben a jogosultságom megállapításra kerül,
és az e rendelet alapján részemre biztosított tűzifát értékesítem, vagy utólag
megállapításra kerül, hogy azt nem én mint jogosult használtam fel, a következő évek
során ugyanezen jogcímen való juttatás igénylésekor kizárható vagyok.
............................., 2015...........................
..............................................
Kérelmező
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