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Melléklet a ____/2014.(XI.07.) önkormányzati rendelethez 

 

K é r e l e m 
 

a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatásra  

 

Kérem, hogy részemre a természetben nyújtott szociális célú tüzelőanyag támogatás jogosultsági feltételeiről 

szóló 10/2014. (XI.07.) önkormányzati rendelet alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként szenet 

biztosítani. 

 

Kérelmező személyes adatai: 

Név:  

Születési név:  

Születési hely, idő:  

Anyja neve:  

Lakóhely:  

Tartózkodási hely:  

 

Kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …… fő 

 

III. Jövedelemi adatok (kitöltése kötelező! Összegszerűen kérjük kitölteni) 

 

JÖVEDELMEK 

TÍPUSAI 

KÉREL-

MEZŐ 

HÁZASTÁRS/ 

ÉLETTÁRS 

GYERMEK 

(EK) 
SZÜLŐ 

NAGY- 

SZÜLŐ 

 

EGYÉB 

HASZNÁ-

LÓ 
Munkaviszonyból, és 

más foglalkoztatási 

jogviszonyból 

származó (ebből 

közfoglalkoztatásból 

származó),  

      

Társas és egyéni 

vállalkozásból, 

őstermelői illetve 

szellemi és más önálló 

tevékenységből 

származó jövedelem 

      

Ingatlan-, ingó 

vagyontárgyak 

értékesítéséből, 

vagyoni értékű jog 

átruházásából származó 

jövedelem 

      

Nyugellátás és egyéb 

nyugdíjszerű 

rendszeres szociális 

ellátások 

      

Táppénz, Gyermekek 

ellátásával és 

gondozásával 

kapcsolatos 

támogatások: gyed, 

gyes, gyet, csp, 

árvaellátás 
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Önkormányzat és 

munkaügyi szerv által 

folyósított rendszeres 

pénzellátás  

      

Föld bérbeadásából 

származó jövedelem 
      

Egyéb: kapott tartás- , 

ösztöndíj, értékpapírból 

származó jövedelem, 

kisösszegű kifizetés, 

stb. 

      

 

A háztartás egy hónapra jutó nettó összjövedelme:……………………………Ft. 

 

A tüzelőanyag támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult, mert: 

 

a) aktív korú ellátásában részesülök, a megállapító határozat száma:……………………...……………. 
 

b) időskorúak ellátásban részesülök, a megállapító határozat száma:………………………………........ 

 

c) lakásfenntartási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………. 

 

d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. örvényben szabályozott 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat száma:…………….. 

e) egyéb:……………………………………………………………………………………………………… 

 

Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem:  

 

 hogy a nyilatkozatban megjelölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

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

 a lakás szénnel való fűtése műszakilag biztosított  
 

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a 

szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló 

szerv - a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján, valamint a Kincstár által 

vezetett egységes szociális nyilvántartásban szereplő adatok alapján - ellenőrizheti. 

 

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához. 

 

Hozzájárulok, hogy személyi adataimat a Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Kétpói Kirendeltségén 

számítógépes adatbázisában rögzítsék és azokat a lakásfenntartási támogatás megállapításával és folyósításával 

összefüggően más – az ügyben hatáskörrel rendelkező – államigazgatási szervek, illetve természetbeni 

segélyezés esetén a határozatban megjelölendő magánszemély vagy gazdálkodó szervezet tudomására hozzák.  

 

 

Kétpó, 2014. …………. hó …… nap 

 

 

 

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

                  (kérelmező) aláírása                                     a háztartás nagykorú tagjainak aláírása 

 


