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KÉRELEM
a 2022. év végén kérelmezhető szociális célú tűzifa támogatás megállapítására
I. A kérelmező személyi adatai
Neve: ...............................................................................................................................................................
Születési neve: ...................................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ................................................................................................................................
Lakóhely: 6914 Pitvaros, ..................................................................................................................................
Tartózkodási hely (amennyiben eltér): ..............................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: ..............................................................................................................
Telefonszám és e-mail cím (nem kötelező megadni): .......................................................................................

II. A közeli hozzátartozókra és jövedelmükre vonatkozó adatok
a) A kérelmező családi körülménye: (a megfelelő részt aláhúzással jelölni!)
□ egyedül élő

□ nem egyedül élő

b) A kérelmező háztartásában élők száma: ……………… fő
Név
(születési neve)

Születési helye, év, hó, nap

Anyja neve
TAJ száma

c) Összes jövedelem
A jövedelem típusa
1. Munkaviszonyból és más foglalkoztatási
jogviszonyból 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 és munkaügyi szervek által
folyósított ellátások
6. Egyéb jövedelem

Kérelmező

A háztartásban élők

7. Összes jövedelem
d) Kijelentem, hogy
Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadásokhoz nyújtott támogatásban
részesülök

nem részesülök.

Aktívkorúak ellátásában

részesülök

nem részesülök.

Időskorúak járadékában

részesülök

nem részesülök.

Halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelek

igen

nem

*- életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek (a megfelelő rész aláhúzandó),
- a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
*Ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik.
Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III: törvény 10.§ (7) bekezdése alapján a szociális hatáskört gyakorló szerv – a NAV
hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatósága útján- ellenőrizheti.
A pályázati támogatás a Kormány és a Belügyminisztérium által támogatott keretből valósult meg, azért a pályázat során leadott kérelmeket az azokon szereplő személyes adatokkal együtt kérelmenként és összesített
formában is átadhatók a pályázati forrást biztosítók által kijelölt ellenőrzést végző Hivatal részére.
A kérelemlapok begyűjtését és feldolgozását követően állapítjuk meg, hogy kérelmenként egyenlő mértékben mennyi tűzifát juttatunk a kérelmezőknek.
A kérelemlapok benyújtásának végső határideje: 2022. december 9. A határidő elmulasztása jogvesztő!
2022. december 9. után nem áll módunkban a kérelmet befogadni!
A kiosztást csak a kérelemlapok feldolgozását követően kezdjük el. Legkésőbb február 15.-éig befejezzük a
tűzifa kiosztását abban az esetben is, ha valamely kedvezményezett a határidőig nem veszi át a kiutalásra került
tűzifa mennyiséget.
Akinek nincs szállítójárműve (kézikocsi), az igény esetén ingyenesen kölcsönözhet önkormányzatunktól arra az
időre, míg hazaszállítja a tüzelőt.
Fontos, hogy lakóingatlanonként csak egy kérelmet tudunk támogatni az ott lakók számától függetlenül.
Kérelmet az is benyújthat, aki nem tűzifával fűt.
Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatok a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.
Dátum: Pitvaros, 2022. .................................

.............................................................................
Kérelmező aláírása
Kérelmezővel együtt élő nagykorú személy aláírása

Kérelmezővel együtt élő nagykorú személy aláírása

Kérelmezővel együtt élő nagykorú személy aláírása

TÁJÉKOZTATÓ A KÉRELEM KITÖLTÉSÉHEZ
I. A kérelmet a Csanádalberti Közös Önkormányzati Hivatal Pitvarosi Kirendeltségénél
(6914 Pitvaros, Kossuth u. 30.) kell előterjeszteni.
Egy háztartásból (lakóházból) csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
A kérelmező a kérelmében saját, valamint a vele egy háztartásban lakó személyek adatairól, jövedelmi viszonyairól köteles nyilatkozni, továbbá a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat a kérelem benyújtásával
egyidejűleg kell becsatolnia.
A jövedelemigazoláshoz csatolni kell:
a) a havonta rendszeresen mérhető jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló
munkáltatói igazolást,
b) A munkanélküli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónapban folyósított ellátás igazoló szelvényét,
ennek hiányában a Munkaügyi Kirendeltség által kiállított igazolást,
c) a társadalombiztosítás keretében folyósított ellátások esetében a kérelem benyújtását megelőző hónapban
kifizetett ellátás igazolós szelvényét, ennek hiányában az utolsó havi bankszámla kivonatot,
d) vállalkozó esetében az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolását, a kérelem benyújtását megelőző
gazdasági év személyi jövedelemadó alapjáról,
e) egyéb jövedelmek esetében a kérelmező büntetőjogi felelőssége mellett nyilatkozatot tesz a havi átlagos jövedelméről.
A kérelmek elbírálása során előnyben kell részesíteni azt, aki
➢
➢
➢
➢

aktív korúak ellátására,
időskorúak járadékára,
adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,
vagy tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására lakhatási támogatásra jogosult.

II. 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;
b) vagyon: ha e törvény másként nem rendelkezik, az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog, amelynek
ba) külön- külön számított forgalmi értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb öszszegének a harmincszorosát, vagy
bb) együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a nyolcvanszorosát
meghaladja, azzal, hogy a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások jogosultsági
feltételeinek vizsgálatánál 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.
b) egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik;
c) háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
d) egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van;
e) rendszeres pénzellátás: a táppénz, a terhességi- gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi
nyugdíj, a korhatás előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balett-művészeti életjáradék, az átmeneti bányászjáradék, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai, az

öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növel összegű öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj –kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élő, illetve tartósa beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek
ellátásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját- a beleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantásig járadék, a hadigondozottak és nemzeti
gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az időskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a bérpótló juttatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, a rendszeres
szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásáért elnevezésű pótlék, a közszolgálati járadék, valamint az
uniós rendeletek alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.
A családi pótlékot, az árvaellátást és tartásdíj címén kapott összeget annak a személynek a jövedelmeként kell
figyelembe venni, akire tekintettel azt folyósítják.
f) keresőtevékenység: ha e törvény másként nem rendelkezik, minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység,
amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelező legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolvánnyal
folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a
jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minősül ellenértéknek a fogadó szervezet által az
önkéntesek külön törvény alapján biztosított juttatás, valamint a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett, a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevétel.
g) nem minősül jövedelemnek:
1. a temetési segély, az alkalmanként adott rendkívüli települési támogatás, a lakhatási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás,
2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A.§-a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B.§-ának
(4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők száméra 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 díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás,
6. a fogadó szervezet által az önkéntesek külön törvény alapján biztosított juttatása,
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.
Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költsége, 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 bevételen 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.
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 ás munkavállalói járulék.

