Szociális tüzelő juttatás iránti kérelem
Az ellátást igénylő:
neve: …………………………………..

leánykori neve: ……………………………..

anyja neve: …………………………………………………………………………………
születési helye, ideje: ………………………………………………………………………
családi állapota: ……………………..

TAJ száma: …………………………………

állampolgársága:……………………………………………………………………………
lakcíme: ……………………………………………………………………
A kérelmező idegenrendészeti státusza (nem magyar állampolgárság esetén):
□ szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy
□ EU kék kártyával rendelkező, vagy
□ bevándorolt/letelepedett, vagy
□ menekült/oltalmazott/hontalan.
Kérelmezővel egy háztartásban élők
Név

TAJ szám

Születési hely, idő

Anyja neve

Havi jöv.

Egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem: ……………………………………. Ft/hó

Az ellátás megállapítása szempontjából
Háztartás:
Az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező
személyek közössége.
Fogyasztási egység:
A fogyasztási egység a háztartás tagjainak a háztartáson belüli fogyasztási szerkezetet
kifejező arányszáma, ahol
a) a háztartás első nagykorú tagjának arányszáma 1,0,
b) a háztartás második nagykorú tagjának arányszáma 0,9,
c) a háztartás minden további nagykorú tagjának arányszáma 0,8,
d) a háztartás első és második kiskorú tagjának arányszáma személyenként 0,8,
e) a háztartás minden további kiskorú tagjának arányszáma tagonként 0,7
Ha a háztartás
a) a (7) bekezdés a)-c) pontja szerinti tagja magasabb összegű családi pótlékban vagy
fogyatékossági támogatásban részesül, vagy
b) a (7) bekezdés d) vagy e) pontja szerinti tagjára tekintettel magasabb összegű családi
pótlékot folyósítanak
a rá tekintettel figyelembe vett arányszám 0,2-del növekszik.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fent közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört
gyakorló szerv- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
adóigazgatósága útján – ellenőrizheti. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a
szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő
felhasználásához.
Nyilatkozom, hogy
a) aktív korúak ellátásában részesülök1
b) időskorúak járadékában részesülök
c) települési támogatásban részesülök
d) gyermekem halmozottan hátrányos helyzetű
e) egyéb okból igénylem, ennek részletezése: …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..

1

megfelelő aláhúzandó

KÉRELMÉHEZ CSATOLNI KELL - a kérelem indokának megfelelőn - az alábbi iratokat:
-

kérelmező és családjában élők előző havi nettó átlagkeresetéről szóló jövedelemigazolás,
nyugdíjszelvény, gyermektartási díj, árvaellátás összegéről szóló szelvény, vagy a tartásra
kötelezett személy nyilatkozata a fizetett összegről,

-

aktív korúak ellátását, időskorúak járadékát igazoló érvényes határozat,

-

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek határozatát,

-

„egyéb ok” esetén az indoklást alátámasztó iratokat.

Jászboldogháza, …………………………

………………………………….
kérelmező

