1. melléklet a 14/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM
Alulírott kérem, hogy részemre a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló
14/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelete alapján szíveskedjenek természetbeni juttatásként
tűzifát biztosítani.

ADATAIM:
Név: .............................................................................................................................................
Születési név: ...............................................................................................................................
Születési hely és idő: ...................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................................
Lakóhely, tartózkodási hely: .......................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele:         
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy
a) életvitelszerűen a lakóhelyemen/ a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész
aláhúzandó),
b) a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális célú tüzelőanyag támogatás
megállapítása iránti eljárás során történő felhasználásához.
Nyilatkozatom jogkövetkezményei ismeretében kijelentem, hogy fatüzelésre alkalmas
fűtőberendezéssel rendelkezem.
A támogatás megítélésénél előnyben részesítő körülményeim:
a) aktív korúak ellátása, a megállapító határozat száma: …………………………………..
b) időskorúak járadéka, a megállapító határozat száma: …………………………………..
c) települési támogatás, ezen belül különösen lakásfenntartási támogatást megállapító
határozat száma: ………………………………………………………………………...
d) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, a megállapító határozat
száma: ……………………………………………….………………………..………..
A fenti ellátásokban nem részesülök, de szociálisan rászoruló vagyok az alábbi indokok
alapján:
e) családomban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 270 %-át, egyedül élő esetén 290 %-át,
f) egyéb rászorultsági indok: ………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
Tudomásul veszem, hogy nem támogatható az a kérelem, ahol
-a kérelmező erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos,
-az ingatlan tűzifával egyáltalán nem fűthető
-az ingatlan üresen áll, amelyben életvitelszerűen senki sem él, a támogatás nem
kérhető.
Tudomásul veszem, hogy kemény lombos fafajta igénylésére van lehetőség.
Kérelem benyújtásához szükséges melléklet:
- Jövedelmi és vagyonnyilatkozat
Majs, 2019…….……………….……
……………………………………….
kérelmező
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Jövedelemnyilatkozat
A/ Személyi adatok:
1. A támogatást kérő neve és lakcíme, tartózkodási helye: .........................................................
.......................................................................................................................................................
2. A családban a nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel egy lakcímen
(közös háztartásban) élők száma: ..........................
3. A nyilatkozat benyújtásának időpontjában a támogatást kérővel közös háztartásban élő, az
egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehetők adatai:
Név
Születési helye, ideje
Anyja neve
Társadalombiztosítási
(születési név)
(év, hó, nap)
Azonosító Jele

Támogatás szempontjából figyelembe vehető személyek az egy háztartásban élők,
Szoc.tv szerinti fogalma:
háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
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B/ Jövedelmi adatok:
Jövedelmek típusai

Kérelmező
jövedelme

Házastárs, Kérelmezővel közös háztartásban
élettárs
élők jövedelme
jövedelme.

Összesen

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, járási hivatal és
munkaügyi szervek által folyósított
ellátások.
6. Egyéb jövedelem.
7. Összes jövedelem.
Szoc.tv. szerinti fogalmak:
a) jövedelem: az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett
aa) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték
(bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, és
ab) azon bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény
szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni;
Nem minősül jövedelemnek
1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, az önkormányzati segély, a lakásfenntartási támogatás, az
adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. §-a szerinti támogatás, a Gyvt. 20/B. §-ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék,
a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány,
3. az anyasági támogatás,
4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása,
5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díjmegállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli
közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás,
7. az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzésnek, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő
munkavégzésnek, valamint a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó
rendelkezések alapján háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony keretében történő munkavégzésnek (a
továbbiakban: háztartási munka) a havi ellenértéke,
8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj,
9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás.
10. a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként
megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
Az a) pont alkalmazásában elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett
tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt
szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek
hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál
(illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt
költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának
megfelelő összeggel.
Az a) pont alkalmazásában befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a
magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási
járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem:..............................Ft/hó.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a
valóságnak megfelelnek.
Dátum: ............................................

……………………………………
aláírás
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Nyilatkozat
(egyéb jövedelemről)
Alulírott…………………………………………………………………………………(név)
..............................................................................................................................…….szám
alatti lakos anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy
1. Alkalmi munkából származó jövedelmem nincs.
2. Egyéb jövedelmem nincs.
3. Alkalmi munkából származó jövedelmem havi:………………Ft
4. Egyéb jövedelmem …………………………..………...Ft.
Majs, 20:……………………….
………………………………………
aláírás
/ A nyilatkozaton a megfelelő részt alá kell húzni. /
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Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai.
Neve: ……………………………………………………………………………………………
Lakóhely/tartózkodási hely: …………………………………………………………………….
II. A kérelmező és a vele együtt élők vagyona
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 forgalmi érték:* .............................................. 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. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat): megnevezése: ..........................................
címe: ........................................ város/község ................. hrsz. alapterülete: ........... m2,
tulajdoni hányad: ...................., a szerzés ideje: ................ év
Becsült forgalmi érték:* .............................. Ft
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű:
a) személygépkocsi: ........................................................................ típus .................. rendszám
szerzés ideje, valamint a gyártás éve: .........................................................................................
Becsült forgalmi érték:** ...................................... Ft
b)
tehergépjármű,
autóbusz,
motorkerékpár,
vízivagy
egyéb
jármű:
............................................. típus ..................... rendszám, szerzés ideje, valamint a gyártás
éve: .................... Becsült forgalmi érték:** ............................................ Ft
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban
szereplő adatoknak a települési támogatás megállapítása iránti eljárásban történő
felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
........................................
aláírás
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 Magyarország 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 értékét kell feltüntetni.
Vagyon Szoc.tv szerinti fogalma: vagyon: az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
a) külön-külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát, vagy
b) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát meghaladja, azzal, hogy nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa lakott
ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű;
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2. melléklet a 14/2019. (XI.14.) önkormányzati rendelethez

Átvételi elismervény

……………………………………(név) Majs, ………………………………………….. szám
alatti lakos aláírásommal elismerem, hogy a mai napon Majs Községi Önkormányzat a
szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól szóló 14/2019. (XI.14.) önkormányzati
rendelete alapján megállapított természetbeni juttatásként ………………… m3 mennyiségű
keménylombos tűzifát átvettem.
Majs, 2019…………………………………………….

…………………………………
átadó

……………………………….
átvevő

