Sóly Község Önkormányzata
8193 Sóly, Kossuth L. u. 57.

FŰTÉSTÁMOGATÁS
megállapítása iránti kérelem

I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:

Neve:……………………………………………… Születési neve:……………………………………
Anyja neve:…………………………………..…….
Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ száma):

………… - …………. - …………..

Nyugdíj törzsszám:…………………………………………………………………………..
Születési helye: ………………..…….. ideje: ………………… Állampolgársága:…..….………….
Bejelentett lakóhelye:……………………………….......………………………………………….…….
Bejelentett tartózkodási helye: .…………………………………………………………………………
Tényleges tartózkodási helye: .………………………………………………………….……………..
E-mail cím: ……………..……….... Telefon szám: megadása önkéntes) ….….................................
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy életvitelszerűen a lakóhelyemen / tartózkodási helyemen
élek. (a megfelelő rész aláhúzandó)
Ha az ellátást igénylő nem cselekvőképes, a törvényes képviselőjének neve:……………………
A törvényes képviselő bejelentett lakóhelyének címe: ………………………………………………
A támogatás folyósítását, amennyiben bankszámlára kéri
számlavezető pénzintézet megnevezése:………………………………………………………….
Pénzforgalmi számlaszáma: …………….-…………………..-……………………………………

II. Kérelmező háztartásban élők személyi adatai:
Név

Születési hely, idő

a)

b)

1

Anyja neve

TAJ száma

c)

d)

e)

f)

g)

III. Lakásviszonyok
1. A lakásban tartózkodás jogcíme: (1) bérlő (2) bérlőtárs (3) tulajdonos (4) albérlő
(5) lakáshasználó családtag (6) haszonélvező (7) egyéb………………………………………….
Amennyiben az ingatlanban családtagként, albérlőként, haszonélvezőként vagy egyéb jogcímen lakik,
abban az esetben kérjük a tulajdonos illetve a bérlő személy nevét: ……………………………………..
2. A lakás alapterülete: ……………… m2
3. A lakás komfortfokozata: (1) összkomfortos, (2) komfortos, (3) félkomfortos, (4) komfort nélküli, (5)
egyéb
4. A lakás fűtésének módja:
tüzelőanyag

□ gáz □ villany □ házközponti fűtés □ távfűtés □ szilárd

(Kérjük, hogy megfelelőt húzza alá, és az x-t tegye a megfelelő helyre!)

IV. Nyilatkozat
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10.§-ának (7) bekezdése alapján a
szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti.
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Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.

Sóly, 201……………………..….
……………………………………………………..
kérelmező aláírása

Tájékoztató
a kérelem benyújtásához szükséges iratokról
A kérelem benyújtásakor az ügyintézés elősegítése érdekében szükséges kérelmező
személyei igazolványának, lakcímkártyájának és TAJ kártyájának a bemutatása.
Kérelemhez csatolandó melléklet:
-

-

Kérelmező jövedelemigazolása a kérelem benyújtását megelőző hónapról (a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szervtől kapott éves összesítő/vagy nyugdíjas
igazolvány és a kérelem benyújtását megelőző havi nyugdíjszelvény)
Amennyiben a kérelmező képviselő útján nyújtja be kérelmét, abban az esetben
kérjük a képviseletre való jogosultságot igazoló okiratot (gondnok kirendelő
határozat, két tanú által aláírt alakszerű meghatalmazás)

Az Önkormányzat november 1-je és március 15-e közötti időszakra támogatás nyújt a téli
hónapokban megnövekedett fűtési kiadások enyhítésére.
Az önkormányzati rendelet szerint támogatásban részesülhet
- sólyi lakcímmel rendelkező kérelmező, és
- a háztartásnak legalább az egyik tagja az alábbi ellátások valamelyikében részesül
a) öregségi nyugdíj
b) rokkantsági ellátás
c) házastársi pótlék
d) rehabilitációs ellátás
e) rokkantsági járadék vagy
f) korhatár előtti ellátásban és
- kérelmező jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
négyszeresét (114 000,- Ft) nem haladja meg .
A támogatás igénylésére irányuló eljárás kérelemre indul.
A határidőben benyújtott kérelmek esetén a jogosultság november 1-je és március 15-e
közötti fűtési időszakra kerül megállapításra.
A határidőn túl beadott kérelmek esetében a támogatásra való jogosultság a benyújtást
követő hónap első napjától állapítható meg.
Háztartásonként egy személy részére állapítható meg a támogatás.
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