TÜZIFA TÁMOGATÁS
KÉRELEM

A támogatást kérő
neve:______________________________________________________________________
születési neve: ______________________________________________________________

anyja neve:_________________________________________________________________
születési helye, ideje:_________________________________________________________
*Állampolgársága:

magyar állampolgár, bevándorolt, menekült, egyéb

*Családi állapota:

házas, hajadon, nőtlen, elvált, özvegy, élettárs

Taj szám :__________________________________________________________________

Lakcíme:___________________________________________________________________
Telefonszám:___________________________________________ (Nem kötelező megadni!)
*A lakás jellege: családi ház, tömblakás, egyéb:
*Lakáshasználat jogcíme: tulajdonos, tulajdonos rokona, főbérlő, főbérlő rokona társbérlő,
albérlő, jogcím nélküli, szívességi lakáshasználó, haszonélvező.
Ingatlan alapterülete:……………..m2
Fűtés jellege: _______________________________________________________________

___________________________________________________________________________
A*-gal jelölt kérdésekre a választ aláhúzással jelölje!
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A kérelem benyújtásának időpontjában a fenti lakcímen kérelmezővel közös háztartásban élő,
az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető együtt élők adatai:

A kérelmező és vele közös háztartásban élők adatai
Név (születési
név is)

TAJ szám

Szül. hely, év, hó,
nap

Anyja neve

Rokoni
kapcsolat

Havi
jövedelem

1
2
3
4
5
6

Dátum: _____________________
____________________________
kérelmező aláírása
Kijelentem, hogy az ingatlan KIZÁRÓLAG fával fűthető, más jellegű fűtés nem
alkalmazható

__________________________
aláírás
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TÁJÉKOZTATÓ
Az önkormányzat időszaki támogatást nyújt a téli hónapokban azoknak a szociálisan rászorult
személyeknek, akik kizárólag tűzifával tudnak fűteni és önhibájukon kívül nem tudnak
gondoskodni a téli tüzelő biztosításáról.
A tűzifa támogatás iránti kérelmet október 15. és április 15. közötti időszakban lehet
benyújtani.
Tűzifa támogatásra az a kérelmező jogosult akinek
a) családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 250 %-át, egyedül élő (egyszemélyes háztartás) esetén 500 %-át nem
haladja meg és
b) a kérelmező és családtagjai egyike sem rendelkezik vagyonnal.
A tűzifa támogatás összege:
október 15. – április 15. közötti időszakban benyújtott első kérelem esetén 60.000,- Ft.
október 15. – április 15. közötti időszakban benyújtott második kérelem esetén
30.000,- Ft.

A tűzifa támogatást természetbeni támogatásként kell nyújtani!

A tűzifa támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a kérelmező és családja jövedelemigazolását
b) a kérelmező és családtagjai vagyonnyilatkozatát.

Nem jogosult tüzifa támogatásra
az a kérelmező, aki a kérelem
benyújtásának időszakában lakhatási támogatásban részesül!

