1 . sz. me llé kle t a 7/ 2 02 1 . (X .2 9 . ) ön ko rmá n yza t i re n de le t h e z
Ké re l e m
S zoc i á li s c é l ú tűzi fa tá moga tá s me gá l la pítá s á hoz
1.) Név: ………………………………………………………………………………………..
Születési név: ………………………………………………………………………………
Születési hely, idő: …………………………………………………………………………
Anyja neve: …………………………………………………………………………………
Lakcíme: ……………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………
TAJ száma: ………………………………………………………………………………….
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy részemre Tiszadob Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól szóló módosított 7/2021.(X.29.)
önkormányzati rendelete alapján szíveskedjen természetbeni juttatásként tűzifát biztosítani.
(A megfelelő aláhúzandó!)
2.) Családi Körülmények:
Egyedül élő

Nem egyedül élő

3.) A közös háztartásban élők száma (bejelentett lakcímmel és tartózkodási hellyel rendelkező személyek
száma): ……………….. fő
4.) A kérelemnél előnyt jelent:
Települési támogatásban részesült:

igen

nem

aktív korúak ellátásában részesülök:

igen

nem

időskorúak járadékában részesülök:

igen

nem

hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családban élek: igen

nem

nyugdíjban részesülök:

nem

igen

5.) A 4. pontban meghatározott kérelmezők előnyt élveznek, de a támogatás függvénye a
jövedelemhatár!
6.) Nyilatkozom, hogy:
Családomban az egy főre eső jövedelem összege 85.500 Ft/hó nem haladja meg: …………… Ft
Egyedülállóként, jövedelmem 114.000 Ft/hó nem haladja meg:

…………………………… Ft

Mellékelni szükséges a jövedelemigazolásokat!

7.) Teljes felelősségem tudatában kijelentem, hogy :
-lakásom fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítom,
-támogatás esetén a tűzifát nem értékesítem,
-nem adom át másnak,
-kizárólag saját használatra használom fel
8.) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a
lakásban élő személyek és háztartások számától.
9.) A kérelmet a jövedelemigazolásokkal együtt a Családsegítő Szolgálatnál lehet leadni 2021.11.30.ig.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

Tiszadob, 2021. ………………………………………
…………………………
kérelmező

Jogosultságát igazolom.
Tiszadob, 2021. ..........................

ügyintéző

Polgármester döntése:
Kérelmező részére a ………./2021 számú határozatával 1,5 m3 tűzifát biztosít vissza nem térítendő
természetbeni juttatásként.
Tiszadob, 2021. .......................
………………………
Polgármester

