Mezőgyán Község Önkormányzata
5732 Mezőgyán, Árpád utca 37.
Tel: (66) 495-100
E-mail: onkormanyzat@mezogyan.hu
Hirdetmény
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Mezőgyán Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2020. október 21. napján megalkotott 20/2020.(X.21.) számú önkormányzati
rendelete a szociális célú tüzelőanyag juttatás helyi szabályairól alapján
2020. november 02. napjától 2020. november 12. napjáig
lehet benyújtani a kérelmeket.
Kérelmeket a hivatal 5. számú irodájában lehet kérni és oda is kell visszavinni! A határidő
elmulasztása jogvesztő! Az előző évekhez hasonlóan egy ingatlan tekintetében csak egy
támogatás nyújtható be.
A szociális tűzifa támogatásra azok a személyek/családok továbbra is jogosultak
jövedelemvizsgálat nélkül, akik 2020. november hónapban érvényes települési lakhatási
támogatásban részesülnek, ezen felül azon személyek is benyújthatják szociális tűzifára a
kérelmüket, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 79.800 Ft-ot,
egyedülálló esetén pedig a 85.500 Ft-ot. Akik nem részesülnek települési lakhatási
támogatásban a kérelmükhöz csatolniuk kell a jövedelemigazolásokat és a
vagyonnyilatkozatot.
Mezőgyán, 2020. október 21.

Dani Attila sk.
polgármester

1.számú melléklet a 20/2020.(X.21.) számú önkormányzati rendelethez

Mezőgyán Község Önkormányzata
5732 Mezőgyán, Árpád u. 37.
Tel: (66) 495-100
E-mail: onkormanyzat@mezogyan.hu

KÉRELEM
szociális célú tűzifa igényléshez
1.Személyi adatok:
1.1.A kérelmező személyére vonatkozó adatok: ___________________________________________
1.1.1. Neve:________________________________________________________________________
1.1.2. Születési neve: ________________________________________________________________
1.1.3. Anyja neve: ___________________________________________________________________
1.1.4. Születési helye: _________________ Születési ideje: ______ év ___________ hónap ___ nap
1.1.5. Lakóhelye:

irányítószám______________________________________település

______________________út/utca/tér ______. házszám _______épület/lépcsőház ______emelet, ajtó
1.1.6. Tartózkodási helye:

irányítószám_______________________________település

______________________út/utca/tér ______. házszám ______épület/lépcsőház _______emelet, ajtó
1.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:
1.1.8. Állampolgársága: ______________________________________________________________
1.1.9. Telefonszám (nem kötelező megadni):______________________________________________
1.1.10. E-mail címe (nem kötelező megadni): _____________________________________________
1.3. A kérelmező családjában élők száma: ______fő
1.4. A kérelmezővel együtt élő személyek adatai (a kérelmező adatait itt nem kell feltüntetni):
Név

Születési hely, ideje,

Születési név

Anyja neve

A kérelmezőhöz
fűződő kapcsolat

TAJ száma

(pl. házastárs,
élettárs, gyermek)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Amennyiben nem részesül érvényes települési lakhatási támogatásban a kérelem
mellé csatolni kell a háztartás tagjainak jövedelemigazolását és
vagyonnyilatkozatát!
2. Nyilatkozatok:
2.1. Fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel:
rendelkezem

nem rendelkezem*

2.2. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy:
2.2.1. Életvitelszerűen
a lakóhelyemen

a tartózkodási helyemen élek.*

2.2.2. A közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
2.3. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
2.4. Kijelentem, hogy a szociális célú tűzifa megállapítása iránti kérelemnek teljes egészében helyt adó
döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok. (Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással
törölni.)
2.5. Nyilatkozom, hogy a kérelem benyújtásakor:
 2020. december 31-ig betöltö(tte)m a 62. életévet.
 aktív korúak ellátásában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
 időskorúak járadékában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
 települési lakhatási támogatásban részesülök
megállapító határozat száma: ………………………..……………………. ,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ellátásban részesülök.
megállapító határozat száma: ……….……………………..…………… ,
 ápolási díj ellátásában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
 gyermekek otthon gondozási díja ellátásában részesülök:
megállapító határozat száma: ………………………………………………. ,
Mezőgyán, _______ év ________________hónap ______. nap

________________________________
A kérelmező aláírása

_____________________________________
A háztartás nagykorú tagjainak aláírása
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A kérelem benyújtási határideje: 2020. november 12. napja. A határidő
elmulasztása jogvesztő!
A kérelem ezen részét csak abban az esetben kell kitölteni ha a kérelmező nem
részesül települési lakhatási támogatásban!
3. Jövedelmi adatok
A kérelmező, valamint a vele közös háztartásban élő személyeknek a havi jövedelme forintban:

Jövedelem típusa

Kérelmező jövedelme

Kérelmezővel közös
háztartásban élő
jövedelme

Összesen

Munkaviszonyból,
munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszonyból
származó jövedelem,
táppénz, alkalmi
munka
Társas és egyéni
vállalkozásból
származó jövedelem
Nyugellátásból,
baleseti nyugellátásból,
egyéb nyugdíjszerű
rendszeres ellátásból
származó jövedelem
Gyermek ellátásához
kapcsolódó jövedelem
(GYED,GYES, GYET,
CSP, tartásdíj,
árvaellátás
Önkormányzat és
Munkaügyi szervek
által folyósított ellátás
Egyéb:
Család összes
jövedelme
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4. Vagyonnyilatkozat
A kérelmező személyes adatai:
4.1.A kérelmező személyére vonatkozó adatok: ___________________________________________
4.1.1. Neve:________________________________________________________________________
4.1.2. Születési neve: ________________________________________________________________
4.1.3. Anyja neve: ___________________________________________________________________
4.1.4. Születési helye: _________________ Születési ideje: ______ év ___________ hónap ___ nap
4.1.5. Lakóhelye:

irányítószám______________________________________település

______________________út/utca/tér ______. házszám _______épület/lépcsőház ______emelet, ajtó
4.1.6. Tartózkodási helye:

irányítószám_______________________________település

______________________út/utca/tér ______. házszám ______épület/lépcsőház _______emelet, ajtó
4.1.7. Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

4.2. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának, a háztartás valamennyi tagjának vagyona.
A) Ingatlanok
4.2.1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog,
vagyonkezelői jog, vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog):
a) címe: ._____________________________ város/község .________________ út/utca ._____ hsz.
alapterülete: ._____________________________ m2, tulajdoni hányad: ._____________________
a szerzés ideje, jogcíme: ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.2.2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat, haszonélvezeti jog,
vagyonkezelői jog, vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog):
a) címe: _____________________________. város/község _________________út/utca ______ hsz.
alapterülete: _____________________________ m2, tulajdoni hányad: ______________________
a szerzés ideje, jogcíme: .___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.2.3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület-(épületrész-)tulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti
jog, vagyonkezelői jog, vagyonrendelői jog, kedvezményezetti jog):
a) megnevezése (zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs stb.): ______________
címe:________________________________ város/község ................................. út/utca ........... hsz.
alapterülete: ..._____________________________m2, tulajdoni hányad: _____________________
a szerzés ideje, jogcíme: ..___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.2.4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat, haszonélvezeti jog, vagyonkezelői jog, vagyonrendelői
jog, kedvezményezetti jog):
a) megnevezése: ____________________________________________________________________
4

címe: ____________________. város/község ____________________ hrsz., alapterülete: ______ m2
művelési ága: _____________________________. tulajdoni hányad: …_______________________
a szerzés ideje, jogcíme: ….___________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
aranykorona-értéke: …______________________________________________________________
B) Nagy értékű ingóságok (ideértve a lízingelt, valamint a vagyonrendelőként bizalmi vagyonkezelésbe adott
vagyontárgyakat, illetve e vagyontárgyak vagyonkezelőjeként, kedvezményezettjeként megszerzett – előző
pontokba nem tartozó – hasznait)
4.2.5. Járművek:
a) személygépkocsi: .______________________________ típus .____________________ rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: .____________________________________________________________
_______________________________________________. típus ___________________. rendszám
_______________________________________________ típus ____________________ rendszám
a szerzés ideje, jogcíme: ___________________________________________________________
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő
adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználáshoz, kezeléséhez.
Mezőgyán, _______.év ________________hónap ______. nap

________________________________
A kérelmező aláírása
Megjegyzés:
-

-

Ha a kérelmező vagy családtagja bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, akkor a
vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Amennyiben a
feltüntetett vagyon nem Magyarország terültén van, a forgalmi értékét 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 szerinti értéket kell feltüntetni.
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Nyilatkozat

Alulírott …………...........................…….(név) …………………………..………………..(lakcím) szám
alatti

lakos

szociális

célú

tűzifa

támogatás

támogatás

megállapítása

iránti

ügyemben

a

………………………….. (dátum) napján kelt …………………………… ügyiratszámú határozat / eljárást
megszüntető végzés ellen a fellebbezési jogomról lemondok.

Mezőgyán, ……………………………….

……………………………………………
nyilatkozattevő

Nyilatkozat

Alulírott ……………………………….(név) …………………………..……………………..(lakcím) szám
alatti lakos hozzájárulok a szociális célú tűzifa támogatás megállapítása iránti ügyemhez kapcsolódóan a
saját, illetve hozzátartozóim személyi okmányainak másolásához.

Mezőgyán, ……………………………….

……………………………………………
nyilatkozattevő
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