A támogatás iránti igényeket 2020. október hó 26. napján
(hétfő) 16.00 óráig lehet benyújtani.

KÉRELEM
TERMÉSZETBEN NYÚJTOTT TŰZIFA TÁMOGATÁSÁRA
1./ Kérelmező neve: ______________________________________________________________________
Születési neve: ________________________________________________________________________
TAJ szám: ______________________________ Adóazonosító jele:___________________________
2./ Születési hely, idő: _______________________ Személyi igazolvány száma:________________________
Anyja neve: ____________________________ Családi állapota:________________________________
3./ Lakóhely:____________________________________________________________________________
Tartózkodási hely:________________________________________________________________________
4./ Lakásban tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos
□ családtag
□ albérlő
□ főbérlő
□ szívességi lakó
□ jogcím nélküli
□ egyéb, mégpedig: ____________________________________________________________________
5./ Telefonszám (nem kötelező megadni): _____________________________________________________
6./ A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
8./ Kérelmezővel egy háztartásban élő hozzátartozók
Név

Születési hely,
idő

Anyja neve

Rokoni
fokozat

Taj száma

Jövedelem
megnevezése
és összege

Házastárs /
élettárs
Gyermekek

Egyéb
hozzátartozók

9.) A kérelem indokolása:
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

10.) N y i l a t k o z a t o k :

- Életvitelszerűen lakóhelyemen /

tartózkodási helyemen élek (megfelelő aláhúzandó)

- Évente megközelítőleg …………….m3 fára van szükségem az általam lakott lakóingatlan
fűtéséhez.
- 2020. évben ………… m3 fát vásároltam.
- Jelenleg ………m3 fa áll rendelkezésemre.
- Nyilatkozom, hogy én vagy a velem egy családban élő személy az alábbi támogatásban
részesül:
a) aktív korúak ellátása
igen
nem
b) lakásfenntartási támogatás
igen
nem
c) gyermekvédelmi kedvezményben /GYVK/ részesül-e
igen
nem
d) ill.halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel-e
igen
nem
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. 3. §
/3/. bekezdés alapján hozzájárulok, hogy az önkormányzat az általam közölt személyes adataimat
kezelje, a szükséges iratokat megkérje.
TÁJÉKOZTATÓ!
A kérelemhez a család összes jövedelméről az igazolásokat csatolni kell.
- A havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző utolsó 1 havi nettó
jövedelem igazolását (kereset, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, gyermektartás)
- A nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem
benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelmet (egyéni vállalkozó
esetén APEH igazolása, alkalmi munkavállalás esetén az alkalmi munkavállalói kiskönyv)
- Nyugdíj és nyugdíjszerű ellátásban részesülő esetén a NYUFIG által év elején megküldött igazolás (zöld
lap).
- Alkalmi munkát végzők esetében az egyszerűsített munkaszerződés másolata, ennek hiányában a
tevékenységet végző által adott nyilatkozat.
A hiányosan kitöltött, illetve a megfelelő igazolások nélkül beadott kérelmeket a képviselő-testület
érdemben nem tudja tárgyalni, ezért azok elutasításra kerülnek.
Újvárfalva, 2020. október ____.

_______________________
kérelmező aláírása

_______________________
háztartás nagykorú tagjainak aláírása

