1. melléklet a 11/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Kérelem
......................................................................
(név)
………………………………………
(születési hely és születési idő), Onga, ………………………………….. utca ……. szám alatti
lakos kérem, hogy részemre Onga Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális
tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló 11/2016. (X.26.) önkormányzati rendelete
alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként tüzelőanyagot biztosítani.
A tüzelőanyag támogatásra a rendelet szerint azért vagyok jogosult mert:*
a) aktív korúak ellátására vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: …..………………..
b) időskorúak járadékára, vagyok jogosult, a megállapító határozat száma: ……………………
c) lakhatási támogatásra vagyok jogosult, a megállapító határozat száma:………………………
d) jövedelemmel nem rendelkezem,
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben
szabályozottan halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család,
f) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vagyok jogosult, a megállapító határozat
száma:………………………
g) egyedül élő, illetve gyermeket egyedül nevelő szülő esetében a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg,
h) a családban az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 350 %-át nem
haladja meg.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak
megfelelnek.
Onga, 20……………………. hónap …….. nap

……………………………………
kérelmező
Csatolandó dokumentumok:
A rendelet 3. § (1) bekezdés szerinti jogosultságokat igazoló dokumentum másolati példánya, ha az a hivatal
nyilvántartásában nem szerepel.
A rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja szerinti jogosultság megállapítása esetén további feltétel, az e rendelet 2.
mellékleteként szereplő „Közös háztartásban élők jövedelemnyilatkozata” benyújtása, melyen fel kell tüntetni a
családban élő egyes személyek személyes adatait, valamint a jövedelmi helyzetükre vonatkozó adatokat is.
(*A megfelelő aláhúzandó és kitöltendő.)
-

2. melléklet a 11/2016. (X. 26.) önkormányzati rendelethez

Közös háztartásban élők jövedelemnyilatkozata
(a rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontjához)
1. A házastárs/élettárs személyi adatai:
Neve:………………………………………………………………………………………....................
Születési neve:………………………………………………………………………………………….
Anyja neve:…………………………………………………………………………………………….
Születési hely és idő:……………………………………………………………………………………
Társadalombiztosítási azonosító jele:…………………………………………………………………..
Lakóhely:……………………………………………………………………………………………….
Tartózkodási hely:………………………………………………………………………………………
*A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező – főbérlő - albérlő – családtag –
szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli
*A megfelelő rész aláhúzandó

A kérelmezővel együtt élő, eltartott gyermekeinek száma összesen:……………..fő
Név

Születési
hely és idő

Anyja neve

TAJ száma:

16. életévet betöltött személy esetén
az oktatási intézmény megnevezése

2. Jövedelmi adatok:
A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élő gyermekeinek havi
jövedelme:
A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más
foglalkoztatási
jogviszonyból származó (Ft)
2.Társas és egyéni
vállalkozásból, őstermelői,
illetve szellemi és más önálló
tevékenységből származó
(Ft)
3. Alkalmi munkavégzésből
származó (Ft)
4.Táppénz,
gyermekgondozási
támogatások (Ft)

Kérelmező

Házastársa (élettársa)
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Gyermekei

5.Nyugellátás és egyéb
nyugdíjszerű rendszeres
szociális ellátás (Ft)
Önkormányzat és munkaügyi
szervek által folyósított
ellátások (Ft)
7. Egyéb jövedelem (Ft)
8. Összes jövedelem (Ft)
Egy főre számított családi jövedelem:…………………………………………….Ft
3. Nyilatkozatok
Kijelentem, hogy
- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek. (A megfelelő rész aláhúzandó)
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Onga, 20………………………………………

……………………………………
kérelmező

…………………………………..
nagykorú hozzátartozók aláírása

Kérelmező nyilatkozata:
Amennyiben részemre szociális tüzelőanyag támogatás megállapításra kerül, a fellebbezési jogomról
lemondok.
Onga, 20………………………..
………………………………….
kérelmező
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