1. melléklet

SZOCIÁLIS TÜZELŐANYAG IGÉNYLÖ ADATLAP

1./ Kérelmező neve /születési név is /_________________________________________________
Társadalombiztosítási Azonosító Jel /TAJ szám/: --
Születési helye: _________________________Anyja neve:__________________________
Születési idő: 19_____év ________________hónap _______ nap
Nyugdíjas esetén nyugdíjas igazolvány törzsszáma: --

2./ * Állampolgársága : magyar, bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező, hontalan, menekültként elismert
Státuszt elismerő határozat száma: ____________/20_______

3./ * Családi állapota:
Egyedülálló,házastársával/élettársával/bejegyzett élettársával lakik együtt

4./ Lakóhely: __________________________________helység
_________________________________utca________sz..________em.______ajtó
Tartózkodási hely: ___________________________________helység
_________________________________utca________sz.________em. ______ ajtó
Telefonszám (nem kötelező megadni): _________________________

5./ * A lakásban tartózkodás jogcíme: tulajdonos – haszonélvező - főbérlő – albérlő -
családtag - szívességi lakáshasználó - jogcím nélküli lakáshasználó
6./ A lakás ______________ szobás _____________ m2-es _________________________
komfortfokozatú.
* A megfelelő rész aláhúzandó

7./A kérelmező és a háztartás többi tagjára vonatkozó adatok:
(Kérjük X-szel jelölje be, hogy melyik ellátásban részesül)

a.)

gyermeké(ei)t egyedülállóként nevelő szülő



b.)

magasabb összegű családi pótlékban részesül



c.)

fogyatékossági támogatásban részesül


8./ KÉRELMEZŐ HÁZTARTÁSÁBANBAN LAKÓK ADATAI
Név
Rokoni
kapcsolat
Szül.
(hely, év,hó,nap)
TAJ
Bejelentett lakóhely




Tartózkodási hely





























































háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége
NYILATKOZAT

Háztartásom tagja az alábbi szociális ellátásban részesül, mely az elbírálásnál előnyt jelent:
aktív korúak ellátása
időskorúak járadéka
lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos gyermek

Az általam megjelölt jogosultság igazolására a megállapító határozat másolatát a kérelemhez csatolom.

* megfelelő rész aláhúzandó!

9./ A kérelmező, valamint házastársának (élettársának) és a vele egy háztartásban élők a havi jövedelme forintban:


A jövedelem típusa
Kérelmező
Házastársa 
(élettársa)
További jövedelmek
(gyermek, szülő, stb...)

1.
Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó
ebből: közfoglalkoztatásból származó







2.
Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó







3.
Táppénz, gyermekgondozási támogatások







4.
Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások







5.
Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások







6.
Egyéb jövedelem







7.
Összes jövedelem







Egy főre számított havi jövedelem: …………………………..Ft/hó.

Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – az állami adóhatóság illetékes igazgatósága útján –ellenőrizheti.
A jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelemről a jövedelem típusának megfelelő iratot vagy annak másolatát a kérelemhez mellékelni szükséges. A kérelemhez csatolni kell minden olyan okiratot (kórházi zárójelentés, orvosi igazolás, hatósági határozat,stb.), amely igazolja a létfenntartási gondot, illetve létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetet.
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a támogatás megszüntetésre kerül a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett támogatást a folyósító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.

VAGYONNYILATKOZAT
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
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
Becsült forgalmiérték:*________________________________________________________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
Becsült forgalmi érték:*_________________________________________________________Ft

4. Termőtulajdon ( vagy állandó használat):
megnevezése:____________________________________________________________________
címe:____________________________________________________________város/község
________________________________________________út/utc___________________hsz.
alapterülete:__________m2, tulajdoni hányad:___________,a szerzés ideje:____________év
Becsült forgalmi érték:*____________________________________________________Ft
II. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ________________________________________típus_____________rendszám
a szerzés ideje:___________________________________________________________
Becsült forgalmi érték:** _____________________________________________________Ft
b) tehergépjármű, autóbusz,_________________________típus ______________ rendszám
a szerzés ideje:_______________________________________________________________
Becsült forgalmi érték:** ______________________________________________________Ft
Megjegyzés:
Ha a kérelmező, vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem, a Magyar Köztársaság 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 értéket kell feltüntetni.


_________________________				 
kérelmező házastársa/élettársa/ 		kérelmező aláírása


CSATOLANDÓ: egyháztartásban élők 30 napnál nem régebben kiállított jövedelemigazolása (munkabér, gyed, időskorúak járadéka, stb., ha valamelyik családtagnak nincs munkahelye, kérem a munkaügyi központtal való együttműködés igazolását, valamint nyilatkozatot az előző hónap jövedelméről), tartós betegségről, fogyatékosságról igazolás (FOT határozat), nyugdíj esetében éves összesítő, vállalkozásból származó jövedelemnél előző évi adóbevallás és tárgyévi jövedelemről nyilatkozat
Jogosultságról megállapító határozat FHT, EGYT, időskorúak járadéka esetében és halmozottan hátrányos helyzetről.


