KÉRELEM
Szociális célú tüzelő (SZÉN) igényléséhez 2020
Beadási határidő: 2020.11.30.
Figyelem!
- A határidő lejárta után benyújtott kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.
- Kötelező igazolni a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét pl.:
keresetigazolás, bankszámlakivonat másolata, megállapító határozat másolata, stb.
csatolásával.
- A hiányosan kitöltött kérelem és a jövedelmigazolások nélkül beadott igény
elutasításra kerül.
- A támogatás természetbeni és kizárólag szénre vonatkozik.
- A kérelem beadása: a polgármesteri hivatal bejárata mellett található postaládába történő
bedobással
Kérjük minden adatot pontosan megadni!
1. Kérelmező adatai:
Név: …………………………………………………………………………………………………
Leánykori név: ……………………………………………………………………………………...
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………….
TAJ száma: ………………………………………………………………………………………….
Személyi igazolvány száma: ………………………………Állampolgárság: ……………………..
Állandó lakcíme: ………………………………………………Helyrajzi szám: …………………
Tartózkodási hely: ………………………………………………………………………….............
A kérelmező családi körülményei: * a megfelelőt aláhúzással jelölje
- házas/élettársával élő
- egyedülálló: - hajadon/nőtlen
- elvált
- özvegy
- házastársától külön él (külön lakcímen), és nincs élettársa

2. A kérelmezővel közös háztartásban élők adatai:

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: ………………… fő.
Név

Születési hely és idő

Anyja neve

a.) ………………………..…...

………………………….

.……………………..

b.) ………………………….....

…………………………

.……………………..

c.) .............................................

…………………………

……………………...

d.) .............................................

…………………............

………………...........

Név

Születési hely és idő

Anyja neve

e.) …………………………......

…………………………

……………………...

f.) …………………………......

…………………………

……………………...

g.) .............................................

.………………………...

……………………...

h.) .....................................…...

…………………............

………………...........

3. A kérelmező, vagy vele közös háztartásban élő személy(ek) részesül(nek)-e az alábbi
ellátások valamelyikében:
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

IGEN / NEM

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás IGEN / NEM * a választ aláhúzással jelölje

4. A kérelmező, és a vele egy háztartásban élők jövedelmi adatai:
A jövedelem
típusa

Kérelmező
jövedelme

a.)

b.)

A közös háztartásban élők jövedelme
c.)
d.)
e.)
f.)

g.)

h.)

1. Munkaviszonyból,
egyéb munkavégzésre
irányuló jogviszonyból
származó + táppénz
2. Társas és egyéni
vállalkozásból,
őstermelői, szellemi és
más önálló
tevékenységből származó
3. Gyermekek ellátásához
és gondozásához
kapcsolódó támogatás
4. Nyugellátás, egyéb
nyugdíjszerű ellátás
5. Önkormányzat, járási
hivatal és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátás
6. Egyéb jövedelem
7. Összes nettó jövedelem

Nyilatkozat:

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az igénylőlapon közölt adatok a valóságnak
megfelelnek. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során
történő felhasználásához. Kijelentem, hogy az igényelt tüzelőt saját háztartásomban fűtésre fel
tudom használni. Elfogadom, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a megállapító
hatóság ellenőrizheti. Megértettem, hogy a támogatást vissza kell téríteni, ha az valótlan állítás
alapján került megállapításra.
Dátum: ……………………………

…………………………………………
kérelmező aláírása

